
Starozmluvný text: 
Jób 11, 4 – 18 
 

Evanjelium: 
Lukáš 17, 11 – 19  
 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 35/2018 
2. september 2018 – 14. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha 

SLUŽBY BOŽIE s požehnaním nového školského roka 2018/2019:  
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: 

Nehemiáš 8, 5 – 6 .9 - 12 
„5Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo bol nad všetkým 

ľudom; keď ju otvoril, všetok ľud povstal. 6Ezdráš dobrorečil Hospodinovi, 
veľkému Bohu, a všetok ľud pozdvihujúc ruky odpovedal: Amen, Amen. Potom sa 
sklonili a klaňali Hospodinovi tvárou k zemi. 9Vtedy kráľovský miestodržiteľ 
Nehemiáš, kňaz-zákonník Ezdráš i levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému 
ľudu: Svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinovi; netrúchlite teda a neplačte! 
Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. 10Ďalej im povedal: Choďte, jedzte 
najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, 
lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je 
vašou silou. 11Levíti takto upokojovali všetok ľud: Utíšte sa, lebo je svätý tento deň; 
nebuďte smutní! 12Vtedy všetok ľud odišiel jesť a piť, poslať podiely a svätiť veľký 
radostný sviatok, lebo pochopil slová, o ktorých ho poučili.“ 

 
OZNAMY: 

 ofera po skončení služieb Božích v Kremnici je v zmysle Vokátora určená pre 
kazateľa slova Božieho 

 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie dcérocirkevného presbyterstva na štvrtok 6. 
septembra t. r. so začiatkom o 17:00 hod. v kostole v Žiari n/Hr. 

 budúcu nedeľu – 15. 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.  

 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie volebného matkocirkevného konventu na 
nedeľu 9.9. t. r. po skončení služieb Božích v chráme Božom v Kremnici 
a rovnako dcérocirkevného konventu na nedeľu 9.9. t. r. po skončení služieb 
Božích v chráme Božom v Žiari n/Hr. Voliť budeme generálneho biskupa. 

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

 CZ organizuje zborový zájazd na Misijný deň Východného dištriktu, ktorý sa 
uskutoční v nedeľu 16. septembra t. r. v Poprade. Podľa počtu prihlásených 
objednáme autobus. Predpokladaný odchod autobusu je v nedeľu ráno o 6:00 
hod. 

 vyučovanie náboženstva v školskom roku 2018/2019 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 12:40 - 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica piatok 11:20 - 12:05 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. streda 7:45 - 8:30 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:30 - 13:15  

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok 13:30 - 14:15 
 

MILODARY: 
■ bohuznáma rodina s prosbou o Božiu pomoc a milosť pre svojho príbuzného, 
ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii  obetuje 50,-€ na potreby CZ ■  

DESIATKY za mesiac august:  
■ 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 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 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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