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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 34/2018 
26. august 2018 – 13. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Môj blížny 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
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: 

Zjavenie Jána 3, 1 – 6  
 „1Anjelovi cirkevného zboru 

sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má 
sedem Boţích duchov a sedem hviezd: poznám 
tvoje skutky, máš meno, ţe ţiješ, a si 
mŕtvy. 2Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré 
začali odumierať, lebo tvoje skutky som 
nenašiel dostatočnými pred mojím 
Bohom! 3Pripomeň si, čo si prijal a počul, 
a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, 
prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú 
hodinu prídem na teba! 4Máš však niekoľko 

osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, 
lebo sú toho hodní. 5Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymaţem 
jeho meno z knihy ţivota, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho 
anjelmi. 6Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“ 

 
OZNAMY: 

 zajtra bude brigáda v areáli fary a kostola so začiatkom o 9:00 hod. Potrebné sú 
najmä muţské ruky (kosenie záhrad, stavebné práce...). 

 budúcu nedeľu – 14. 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. Na sluţbách Boţích vyprosíme poţehnanie pre 
všetkých ţiakov, študentov, pedagogických, aj všetkých ostatných pracovníkov 
v školstve. Všetci ste srdečne pozvaní. 

 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 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. Boţeny Schniererovej, ktorí podajú aj ďalšie 
informácie. 

 
MILODARY: 
■ rod. Štrbová, Podmanická a Hlaváčová pri príleţitosti 76. narodenín mamy 
a starkej Zuzany Štrbovej a 12. narodenín syna a vnuka Adama Hlaváča, obetuje 
z vďačnosti voči Pánu Bohu 50,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. 
Antonyová pri príleţitosti 14. narodenín dcéry Anny Márie, obetuje s láskou 
a z vďačnosti voči Pánu Bohu 50,-€ pre prácu s mládeţou ■  rod. Rošková a Šipošová 
pri príleţitosti 2. narodenín dcéry a vnučky Slávky z vďačnosti voči Pánu Bohu 
obetujú 20,-€ na potreby CZ ■ rod. po zosnulej Alţbete Chlebničanovej (†76r.), 
s ktorou sme sa v nádeji vzkriesenia a večného ţivota rozlúčili v pondelok na 
cintoríne v Ţiari n/Hr., obetuje 60,-€ pre potreby dcérocirkvi Ţiar n/Hr. ■ 
 
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 posol spod Tatier za 0,65 € 
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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