
Evanjelium: 
Matúš 11, 20 – 24 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 31/2018 
5. august 2018 – 10. nedeľa po Svätej Trojici. Nedeľa pokánia 

(na pamiatku zničenia mesta Jeruzalem) 
  Téma: Neprijatá milosť Božia 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod.  
služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
 
Piesne:                                                           

          
          Liturgické texty: 

 
                                            
 
 
 
 
       Kázňový text: 

Jeremiáš 7, 1 – 11  

„1Toto je slovo, ktoré zaznelo 
Jeremiášovi od Hospodina: 2Postav sa 
do brány domu Hospodinovho a hlásaj 
tam toto slovo: Čujte slovo 
Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí 
prechádzate týmito bránami klaňať sa 
Hospodinovi. 3Takto vraví Hospodin, 
Boh Izraela: Napravte svoje cesty a činy 
a dovolím vám bývať na tomto mieste. 
4Nespoliehajte sa na takéto klamlivé 
slová: Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto! 5Ak 
naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať 
právo, 6ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na 
tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, 7dovolím vám bývať na 
tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. 8Ale vy sa 
spoliehate na klamlivé slová, ktoré neosožia. 9Či budete kradnúť, vraždiť, 
cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Baalovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste 
nepoznali, 10a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie 
moje meno, a poviete: Sme chránení! a potom ďalej páchať chcete tieto 
ohavnosti? 11Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach pelešou 

lotrovskou? Ja sám som to videl - znie výrok Hospodinov.“ 

OZNAMY: 
 ofera po skončení dnešných služieb Božích v Kremnici je určená pre sestry 

kostolníčky. Odporúčame ju do vašej láskavej štedrosti. 

 budúcu nedeľu – 11. nedeľu po Sv. Trojici – budú služby Božie v chráme Božom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod. a v chráme Božom v Žiari n/Hr. tiež 
v riadnom čase o 11:00 hod.  

 súbežne s každými službami Božími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 predsedníctvo CZ na základe oznámenia GBÚ č. 1809-1.4.6 oznamuje výsledky 
volieb predsedníctva cirkvi: 
za generálneho dozorcu bol 3/5 väčšinou hlasov zvolený Ing. Ján Brozman 
za generálneho biskupa nebol zvolený žiadny z kandidátov, nakoľko ani jeden 
nedosiahol nadpolovičnú väčšinu. Do druhého kola volieb tak postupujú Ivan 
Eľko a Marián Kaňuch. Druhé kolo volieb sa uskutoční v mesiaci september. 
 

MILODARY: 
■ bohuznáma rodina utiekajúca sa k Pánu Bohu o milosť a požehnanie pre všetkých 
členov a prosiaca o silu vo všetkých situáciách života obetuje 50,-€ na opravu 
cirkevného areálu v Kremnici ■ pre potreby dcérocirkvi Žiar nad Hronom obetuje 
sestra Mária Vajglová 30,-€ ■  
 

DESIATKY za mesiac júl: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■  
 
V prípade, že chcete náš cirkevný zbor podporiť, môžete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN: Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                     Dcérocirkev Žiar nad Hronom: SK6302000000002564641953 
 
„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 

ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9, 7) 
 
Na predaj ponúkame: 

Evanjelický posol za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Publikáciu „Naše staroturianske korene“, v ktorej sa o. i. nachádza aj životopis 
br. farára Miroslava Kýšku; suma: 4,- € 
 

Uzávierka Informačného listu je vždy vo štvrtok o 12:00 hod. Milodary, prípadne iné oznamy 
je preto potrebné nahlásiť do tohto termínu. Ďakujeme za pochopenie. 
Kontakt: Ev. a. v. farský úrad, Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica ■ tel.: 045 674 
27 37 ■ E-mail: kremnica@ecav.sk ■ https://www.facebook.com/ecavkremnica.sk ■  
Mgr. Jozef Pacek, zborový farár ■ tel.: 0911 890 796 ■ E-mail: jmpacek@gmail.com  
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