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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 36/2018 
9. september 2018 – 15. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Bremeno ustarostenosti 
 

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: 

Matúš 19, 16 – 24  

„16A hľa, pristúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: Dobrý Majstre, čo dobrého 
robiť, aby som mohol mať večný život? 17Odpovedal mu: Čo sa ma spytuješ o 
dobrom? Jeden je dobrý, Boh. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj 
prikázania. 18On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto: Nezabiješ, nescudzoložíš, 
nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, 19cti otca i matku, miluj blížneho ako seba 
samého. 20Mládenec Mu odpovedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti; 
čo mi ešte treba? 21Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, 
rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj 
ma! 22Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho 
majetku. 23Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko 
vojde do nebeského kráľovstva. 24A nadto vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom 

ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského.“ 

 
OZNAMY: 

 po skončení služieb Božích zadržíme krátky volebný matkocirkevný konvent 
v Kremnici a rovnako aj dcérocirkevný konvent v Žiari n/Hr. Voliť budeme 
generálneho biskupa. 

 zborový farár úprimne ďakuje za oferu z minulotýždňových služieb Božích 
v Kremnici 

 13. septembra t. r. sa v Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici zúčastníme literárno 
– hudobného večera „Báseň v čase“. Odchod od fary, resp. z podľa dohody je vo 
štvrtok cca o 16:30 hod. 

 budúcu nedeľu 16. septembra t. r. sa zúčastníme zborového zájazdu na Dištriktuálny 
deň Východného dištriktu ECAV, ktorý sa koná v Poprade. Odchod autobusu je 
o 6:00 hod. z parkoviska „Jeleň“ 

 služby Božie sa konať budú 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. 

 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: 
■ s. Gizela Koříneková s láskou a úctou spomína na svojich drahých zosnulých 
rodičov a brata a pri tejto príležitosti obetuje 50,- € na potreby dcérocirkvi Žiar nad 
Hronom ■ s. Ružena Chmelková obetuje s láskou na potreby dcérocirkvi milodar 
500,- € ■  
 
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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