
Starozmluvný text: 
Izaiáš 51, 12 – 16  
 

Novozmluvný text: 
Židom 2, 14 – 15  
 

Evanjelium: 
Lukáš 10, 38 – 42  
 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 37/2018 
16. september 2018 – 16. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Vyslobodenie z otroctva smrti 
 

SLUŽBY BOŽIE čítané: 
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
sl. Božie vedie: ses. presbyterka Diana Antonyová 
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 
sl. Božie vedie: br. presbyter Peter Dubec 
služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
 
 
Piesne:                                                                    

          Liturgické texty: 
 
                                            
 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
Kázňový text: 

Ján 6, 22 – 29  

„Na druhý deň zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, 
len jedna na ktorú vstúpili učeníci, a že Ježiš nevstúpil na loď spolu s učeníkmi, ale 
učeníci odišli sami. Prišli však loďky z Tiberiady blízko miesta, kde jedli chlieb, keď 
Pán dobrorečil (Bohu). Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, 
vstúpili na loďky a prišli do Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. Keď Ho našli na druhej 
strane mora, povedali Mu: Majstre, kedy si sa sem dostal? Ježiš im povedal: Veru, 
veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli z 
chlebov a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý 
bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil Boh Otec. 
Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: 
Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal.“ 

 

OZNAMY: 
 deti, ktoré dovŕšili 12 rok života, môžete prihlasovať na konfirmačnú prípravu. 

Prihlášky sú k dispozícii u brata farára v kancelárii farského úradu 

 budúcu nedeľu – 17. 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.  

 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: 
■ rod. Sklenková a rod. Ertlová, s láskou a úctou spomínajúca dnes na 1. výročie 
odchodu do večnosti ich milovanej manželky, matky a starkej Anny Sklenkovej, 
obetuje na opravu cirkevného areálu 50,-€; rod. Jankejová z Baďana obetuje 20,-€ 
a krstná dcéra Denisa s rodinou 20,- € na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■  
 
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,- € 
publikáciu „Päť storočí v znamení kalicha“, ktorá popisuje dejiny našej cirkvi na 
území dnešného Zvolenského seniorátu; suma: 7,- € 
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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