
Novozmluvný text: 
Rímskym 11, 33 – 36  
Evanjelium: 
Ján 3, 1 – 15   

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 23/2019 
16. jún 2019 – Svätá Trojica 

Téma: Otec, Syn a Duch Svätý 

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: Izaiáš 6, 1 – 8  

„1V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána 
sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje 
Jeho rúcha naplňovali chrám. 2Serafi stáli nad 
Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si 
zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma 
lietal. 3Jeden takto privolával druhému: Svätý, 
svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka 
zem Jeho slávy. 4Vtom sa zachveli základy verají 
v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil 
dymom. 5Vtedy som povedal: Beda mi, som 
stratený, lebo som mužom nečistých perí a 
bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože 

Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. 6Potom priletel ku mne jeden zo serafov 
a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, 7dotkol sa mi úst a riekol: 
Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. 8A 
počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: 
Tu som ja, pošli mňa!“ 

OZNAMY: 
 Ofera po skončení dnešných služieb Božích je aj v Kremnici aj v Žiari n/Hr. určená 

pre sestry kantorky. Odporúčame ju do vašej láskavej štedrosti. 

 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 
kostola. Odporúčame ju aj naďalej do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 biblické hodiny už v tomto školskom roku nebudú.  

 nácvik zborového spevokolu bude v stredu o 18:00 hod. v zb. miestnosti na fare 
v Kremnici 

 budúcu nedeľu – 1. po Svätej Trojici – budú slávnostné služby Božie v Kremnici 
v chráme Božom o 10:00 hod. Pripomenieme si na nich 170. výročie úmrtia Juraja 
Langsfelda. Na službách Božích bude prítomný senior ZVS a kázňou slova 
Božieho poslúži Slavomír Sabol, biskup VD ECAV. V Žiari n/Hr. budú služby 
Božie v chráme Božom v riadnom čase o 11:00 hod.  

 budúcu nedeľu popoludní o 16:00 hod. bude v kremnickom chráme koncert „Kto dá 
mi sily k púti?“ Vystúpia známi umelci: Janko Siroma, Nikola Nižník, Martina 
Papánková, Jozef Pacek a slovom bude sprevádzať majstro Juraj Sarvaš 

  do pozornosti dávame aj termín letného denného biblického tábora pre deti 
a mládež, ktorý sa bude konať v dňoch 8. – 12. júla 2019. Účastnícky poplatok je 
nezmenený: deti ECAV 15,-€, deti mimo ECAV 25,-€. Prihlášky sú k dispozícii 
u zborového farára. 

 vyučovanie náboženstva 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: 
■ br. Milan Rybársky obetuje na opravu strechy kremnického chrámu 50,-€ ■  
 
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: 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 východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Perlička pre najmenších za 1,50 € 
publikácia „Naše staroturianske korene“, v ktorej sa o. i. nachádza aj životopis br. 
farára Miroslava Kýšku; suma: 4,- € 
publikácia „Päť storočí v znamení kalicha“ za 7,- € 

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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