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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 26/2019 
7. júl 2019 – 3. nedeľa po Svätej Trojici.  

Téma: Nájdenie strateného 

 
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: Matúš 15, 21 – 28  
„21Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. 22A hľa, 

kanaánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn 
Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. 23On jej však neodpovedal 
ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. 24Odvetil: Ja 
som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. 25Ale ona prišla, padla Mu k 
nohám a prosila: Pane, pomôž mi! 26On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb 
a hodiť šteňatám. 27Odpovedala Mu: Áno, Pane, ale veď aj šteňatá jedávajú 
z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28Na to jej povedal Ježiš: Ó, žena, veľká 
je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu.“ 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

kostola. Odporúčame ju aj naďalej do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 dnes podvečer o 18:00 hod. prosíme ochotných bratov a sestry z Kremnice 
k pripraveniu priestorov pre letný denný biblický tábor 

 budúcu nedeľu – 4. 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.  

 od budúceho týždňa (8. – 12. júla t. r.) bude v areáli fary a kostola v Kremnici 
prebiehať letný denný biblický tábor pre deti a mládež. Program pre účastníkov 
začína vždy ráno o 9:00 hod. a končí cca o 15:30 hod. Zabezpečená je aj strava 
počas celého týždňa. Vo štvrtok plánujeme výlet do Nového Tekova na Ranč 
u Bobiho. Ak má ktokoľvek záujem ísť, nahláste sa prosím u zborového farára. 

 

MILODARY: 
■ br. Palko Plavec a s. Zuzka Barátová obetujú na opravu strechy kremnického 
chrámu 200,-€ ■ s. Jana Martinská obetuje 100,-€ na potreby dcérocirkvi ■ s. Gizela 
Koříneková obetuje na opravu strechy kremnického chrámu 50,-€ ■ rod. Veidlová 
obetuje 10,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ rod. Rolková obetuje na 
opravu strechy kremnického chrámu 25,-€ ■  
 

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) 
 

DESIATKY za mesiac jún:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 30,-€ ■ 
bohuznáma rodina 50,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■  

 
OHLÁŠKY: 
Do stavu manželského 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 15:00 hod. v Ev. a. v. chráme 
Božom 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 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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