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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 32/2018 
12. august 2018 – 11. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Pýcha a pokánie 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
sluţby Boţie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
 
Piesne:                                                           

          
          Liturgické texty: 

 
                                            
 
 
 
 
       
  
 

 
 
 
Kázňový text: 

Žalm 85, 2 – 14  

„2Omilostil si, Hospodine, svoju krajinu, 
vrátil si Jákobových zajatých. 3Odpustil si vinu 
svojmu ľudu, ich všetky hriechy si zakryl. Sela. 
4Stiahol si späť svoju prchkosť, upustil si od 
svojho ţhavého hnevu. 5Obnov nás, Boţe našej 
spásy, zruš svoju nevôľu voči nám. 6Či sa chceš 
navţdy hnevať na nás, či predĺţiš svoj hnev na 
ďalšie pokolenia? 7Či nás Ty znova neoţivíš, aby 

Tvoj ľud mal v Tebe radosť? 8Ukáţ nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju 
spásu! 9Chcem počúvať, čo Hospodin Boh hovorí, lebo On pokoj oznamuje svojmu 
ľudu a svojim zboţným, len aby sa nevrátili zase ku bláznovstvu. 10Iste je blízka Jeho 
spása tým, čo sa Ho boja, aby sláva Jeho prebývala v našej krajine. 11Milosť a vernosť 
sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 12Vypučí vernosť zo zeme a 
spravodlivosť zhliadne z neba. 13Potom dá Hospodin aj to, čo je dobré, a naša zem 

vydá svoj úţitok. 14Spravodlivosť pôjde pred Ním a spása cestou Jeho krokov.“ 

 

OZNAMY: 
 sestry kostolníčky Vlastimila Kapustová a Regina Štefanovičová ďakujú za oferu 

z minulotýţdňových sluţieb Boţích. 

 budúcu nedeľu – 12. nedeľu po Sv. Trojici – budú sluţby Boţie v chráme Boţom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod. a v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. tieţ 
v riadnom čase o 11:00 hod.  

 súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 13. septembra t. r. sa v Evanjelickom kostole koná literárno – hudobný večer „Báseň 
v čase“. Ak by mal niekto záujem ísť, prihlásiť sa je potrebné u br. farára, resp. s. 
Boţeny Schniererovej, ktorí podajú aj ďalšie informácie. 
 

MILODARY: 
■ dcéry s rodinami s láskou a úctou spomínajúce na svoju pred rokom zosnulú 
matku, starú matku a príbuznú Máriu Kukovú, obetujú 30,-€ pre potreby 
dcérocirkvi Ţiar nad Hronom ■ bohuznáma rodina pri 1. narodeninách syna 
a vnuka Olivera Neischla s prosbou o zdravie a Boţie poţehnanie obetuje na opravu 
cirkevného areálu v Kremnici 30,-€ ■ rod. Flešková obetuje na potreby dcérocirkvi 
Ţiar n/Hr. 50,-€ ■ s. Elena Boriková z vďačnosti voči Pánu Bohu za ďalší rok ţivota 
obetuje na potreby dcérocirkvi 40,-€ ■  
 
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN: Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                     Dcérocirkev Ţiar 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 východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Publikáciu „Naše staroturianske korene“, v ktorej sa o. i. nachádza aj ţivotopis 
br. farára Miroslava Kýšku; suma: 4,- € 
Tesnou bránou 2019 – kaţdodenné zamyslenia za 3,50 € 
 

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 Kriţku 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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