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Lukáš 14, 16 – 24  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 25/2019 
30. jún 2019 – 2. nedeľa po Svätej Trojici.  

Téma: Vážne pozvanie 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
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: Efezským 2, 19 
„A tak teda nie ste uţ cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a 

domáci Boţí.“ 
 

OZNAMY: 
 

 predsedníctvo CZ srdečne a úprimne ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 
a realizácii spomienkových osláv 170. výročia úmrtia Juraja Langsfelda 

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

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

 vo štvrtok o 19:00 hod. bude na Štefánikovom námestí v Kremnici výstava 
moderných symbolických sôch, ktoré budú inštalované na Kalvárii v Kremnici. 
Vynášať sa budú z námestia v piatok o 19:00 hod. Srdečne pozývame. 

 budúcu nedeľu – 3. po Svätej Trojici – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme 
Boţom v riadnom čase o 9:00 hod., v Ţiari n/Hr. v chráme Boţom rovnako 
v riadnom čase o 11:00 hod.  

 letný denný biblický tábor pre deti a mládeţ 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 je ešte moţné prihlásiť do 
stredy 3. júla 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 

 

MILODARY: 
■ rod. Ertlová a Sklenková pri príleţitosti 18. narodenín dcéry, vnučky a netere 
Moniky obetujú 100,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ bohuznáma sestra 
vďačná Pánu Bohu za ďalší rok ţivota obetuje s maminkou spolu 70,-€ na opravu 
strechy kremnického chrámu ■ rod. Podmanická, Hlaváčová a Štrbová pri 
príleţitosti narodenín otca a starého otca Jána Štrbu, manţelky, matky, dcéry a sestry 
Janky Hlaváčovej a syna a vnuka Jozefa Podmanického ml. obetujú 60,- € na opravu 
strechy kremnického chrámu ■ pri 22. výročí úmrtia otca Alexandra Dzúra a 20. 
výročí úmrtia matky Ľudmily Dzúrovej si na nich s láskou a úctou spomínajú deti: 
dcéra Daniela Szarvasová a syn Tibor Dzúr a pri tejto príleţitosti obetujú 100,-€ na 
opravu strechy kremnického chrámu ■ rod. Jurančíková obetuje na opravu strechy 
kremnického chrámu 500,-€ ■ pri narodení vnučky Liliany Hurtoňovej obetuje 
šťastná a vďačná stará mama Regina Štefanovičová 200,-€ na opravu strechy 
kremnického chrámu ■  
 

V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN:    Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                        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) 

 
OHLÁŠKY: 
Do stavu manţelského sa rozhodli vstúpiť a pred Trojjediným Pánom Bohom si 
vernosť sľúbiť snúbenci: 
Michal Šavolt (ev. a. v.) a Petronela Šramelová (rim.-kat.) 
Svadobný obrad sa bude konať dňa 13. júla t. r. o 16:00 hod. v Ev. a. v. chráme 
Boţom v Kremnici 
 
Na predaj ponúkame: 

Evanjelické noviny zdarma 
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 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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