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1 Jánov 4, 16 – 21  
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Lukáš 16, 19 – 31  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 24/2019 
23. jún 2019 – 1. nedeľa po Svätej Trojici.  

Téma: Medzi láskou a bohatstvom 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 10:00 hod. 
káže: Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku 
 
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 
slúži: Mgr. Ján Kecer, farár – senior v. v. 
Služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
 
Piesne: 
                                                               Liturgické texty: 
 

 
    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kázňový text: Izaiáš 6, 1 – 8  
„4Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. 5Milovať budeš 

Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. 6Slová, ktoré ti 
dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. 7Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš 
hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš 
líhať alebo vstávať. 8Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku 

na čele medzi očami 9a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.“ 

 
OZNAMY: 
 

 sestry kantorky srdečne a úprimne ďakujú za oferu z ostatnej nedele 

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

 dnes popoludní o 16:00 hod. bude v kremnickom chráme v rámci pietnej spomienky 
na Juraja Langsfelda pri príležitosti 170. výročia jeho smrti  duchovné pásmo 
slova a hudby, na ktorom okrem známych umelcov vystúpi s prednesom 
zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš. Srdečne pozývame. 

 biblické hodiny, ani nácvik zborového spevokolu už v tomto školskom roku nebudú  

 budúcu nedeľu – 2. po Svätej Trojici – budú služby Božie v Kremnici v chráme 
Božom v riadnom čase o 9:00 hod., v Žiari n/Hr. v chráme Božom rovnako 
v riadnom čase o 11:00 hod. Nakoľko je to posledná nedeľa v mesiaci, bude 
možné pristúpiť k spovedi a k Večeri Pánovej 

 letný denný biblický tábor pre deti a mládež 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. Deti prihlasujte do 30.6. t. r. 

 stretnutie k biblickému táboru pre všetkých, ktorí sú zapojení do jeho organizácie 
bude v stredu 3. júla o 18:00 hod. 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 11:30 - 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: 
■ rod. Hrnčárová s vďakou voči Pánu Bohu za život, zdravie a požehnanie ich 
synčeka Maťka pri jeho 5-tich narodeninách a s prosbou ďalšie Božie vedenie 
obetuje na potreby CZ 100,-€ ■ bohuznáma rodina zo Žiaru n/Hr. obetuje na opravu 
strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ rod. Struhárová zo Žiaru n/Hr. obetuje na 
opravu strechy kremnického chrámu 50,-€ ■ s. Anna Brunerová obetuje na opravu 
strechy kremnického chrámu 40,-€ ■ rod. Flešková 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 „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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