
Starozmluvný text: 
Žalm 145, 15 – 21  
 

Evanjelium: 
Matúš 15, 32 – 39 
 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 42/2018 
21. október 2018 – 21. nedeľa po Svätej Trojici. Poďakovanie za úrody 

 Téma: Vďaka za Božie dary 

SLUŽBY BOŽIE:  
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: 2. Korintským 9, 6 – 11  
„6Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj 
žať. 7Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu 
miluje Boh. 8A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy 
dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, 9ako je napísané: Rozsypal, dal 
chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. 10A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal 
čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti, 11a vo všetkom budete 
obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu.“ 

 
OZNAMY: 

 ofera po skončení dnešných sluţieb Boţích je v Kremnici určená pre sestry 
kostolníčky, v Ţiari n/Hr. pre slova Boţieho kazateľa 

 dnes popoludní o 15:00 hod. sa uskutoční seniorálne stretnutie ţien Zvolenského 
seniorátu v kostole v Ţiari n/Hr. Srdečne pozývame. 

 v stredu sa stretne spevokol o 16:30 hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 v piatok o 17:00 hod. sa v zb. miestnosti na fare v Kremnici uskutoční prednáška 
o významnej osobnosti evanjelických dejín Konrádovi Cordatusovi, ktorý ako 
prvý kazateľ reformačného ducha pôsobil v Kremnici. S láskou pozývame. 

 v sobotu o 18:00 hod. sa bude vysluhovať velebná sviatosť Večera Pánova v chráme 
Boţom v Ţiari n/Hr. 

 budúcu nedeľu – 22. nedeľu po Sv. Trojici – budú sluţby Boţie iba v chráme Boţom 
v Ţiari n/Hr. o 11:00 hod., kde si pripomenieme po prvýkrát Pamiatku 
posvätenia chrámu. Kazateľom slova Boţieho bude novozvolený biskup ZD 
ECAV Ján Hroboň. Účasť potvrdili o. i. aj senior ZVS Ján Čáby, predseda BBSK 

Ján Lunter, primátor ZH Peter Antal a ďalší. Popoludní o 15:00 hod. bude koncert 
dvoch speváckych zborov. Srdečne pozývame. Autobus je zabezpečený – odchod 
o 10:00 hod. z parkoviska Jeleň 

 súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 vyučovanie náboţenstva v školskom roku 2018/2019 

škola deň čas 

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

ZŠ Angyalova Kremnica piatok 11:30 - 12:15 

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

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:20 - 13:05 

Zborová miestnosť fara Kremnica utorok 13:35 - 14:20 
 

MILODARY: 
Pri poďakovaní za úrody sme prijali tieto milodary: 
■ rod. Halmešová 50,-€ na potreby CZ ■ rod. Juríčková na prácu s mládeţou 20,- € ■ 
s. Regina Lukáčová 20,-€ na potreby CZ ■ s. Friderika Vrabcová 20,-€ na potreby CZ 
■ bohuznámy brat 50,-€ na zapoţičanie krojov ■ 
Na potreby dcérocirkvi obetovali jednotlivci i rodiny tieto milodary: 
■ s. Marta Beňová 50,-€ ■ s. Andrea Martinová 50,-€ ■ s. Gizela Koříneková 50,-€ ■ 
rod. Voldánová 100,-€ ■ rod. Trčková 200,-€ ■ s. Katarína Brezníková 50,-€ ■ s. Judita 
Stanková 50,-€ ■ MUDr. Oravcová 30,- € ■ s. Etela Šoltésová 30,-€ ■  

V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN:    Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
pozor zmena účtu!!!!! Dcérocirkev Ţiar nad Hronom: SK4409000000005150277358 
„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,- € 
publikáciu „Päť storočí v znamení kalicha“, ktorá popisuje dejiny našej cirkvi na území 
dnešného Zvolenského seniorátu; suma: 7,- € 
Tesnou bránou 2019 – kaţdodenné zamyslenia za 3,50 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2019 za 3,50 € 
Hrad prepevný 2019 – kaţdodenné zamyslenia za 4,00 € 
Diár evanjelika 2019 za 5,50 € 
Reformačné sviece za 16,00 € 

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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