
Epištola: 
Galatským 5, 1 – 6. 13 – 14 
 

Evanjelium: 
Ján 8, 31 – 36 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 33/2018 
19. august 2018 – 12. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Boží dar reči 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
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: 

Skutky apoštolov 14, 8 – 18 

„8I bol v Lystre muž, nevládny na nohy, chromý od narodenia, ktorý (len) 
sedel a nikdy nechodil. 9Ten počúval Pavla, keď hovoril. Pavel sa uprene zahľadel 
na neho, a keď videl, že verí vo svoje uzdravenie, 10povedal mu silným hlasom: 
Postav sa na rovné nohy! I vyskočil a chodil. 11Keď zástupy videli, čo Pavel urobil, 
pozdvihli svoj hlas a po lykaonsky povedali: Bohovia sa pripodobnili ľuďom 
a zostúpili k nám. 12Barnabáša pomenovali Jupiterom a Pavla, pretože on hovoril, 
Hermesom. 13Kňaz Jupiterovho chrámu, ktorý bol pred mestom, priviedol k bránam 
junce a vence a so zástupmi chcel obetovať. 14Keď to apoštolovia Barnabáš a Pavel 
počuli, roztrhli si rúcha a vybehnúc k zástupu hlasno volali: 15Čo to robíte, mužovia? 
Aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých 
márností obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, mora i všetkého, čo je 
v nich, 16ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich 
cestách, 17hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde 
a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. 18Takýmito slovami podarilo 

sa im horko-ťažko upokojiť zástupy, aby im neobetovali.“ 

 

OZNAMY: 
 budúcu nedeľu – 13. 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. Keďže to bude posledná nedeľa v mesiaci, bude 
možné pristúpiť aj k spovedi a k stolu Pánovej milosti. 

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

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

SMÚTOČNÝ OZNAM: 
Pán Boh si k sebe na večnosť povolal našu spolusestru Alžbetu Chlebničanovú 
(†76r.). Posledná rozlúčka bude zajtra, t. j. v pondelok 20.8. t. r. o 16:00 hod. v Dome 
smútku v Žiari n/Hronom. 
 
MILODARY: 
■ rod. Barátová, Hudecová a Schmidtová pri príležitosti narodenín Zuzky a Romana  
Barátovcov z vďačnosti voči Pánu Bohu za ďalší rok života, obetujú 100,-€ na opravu 
cirkevného areálu v Kremnici ■ bohuznáma sestra spolu s celou ďalšou rodinou 
utiekajúca sa k Pánu Bohu s prosbou o zdravie a silu pre svoje chorobami skúšané 
sestry obetuje 30,-€ na potreby CZ ■ rod. Struhárová obetuje 100,-€ pre potreby 
dcérocirkvi Žiar nad Hronom ■  
 
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 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,- € 
Tesnou bránou 2019 – každodenné 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 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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