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Lukáš 5, 1 – 11  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 28/2019 
 

21. júl 2019 – 5. nedeľa po Svätej Trojici.  
Téma: Nasledovanie a učeníctvo 

 
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: Zjavenie Jána 2, 1 – 7  
„1Anjelovi cirkevného zboru efezského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý pevne 

drží v pravici sedem hviezd a chodí uprostred siedmich zlatých svietnikov; 2poznám 
tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí 
hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a poznal si, že sú luhári; 3si trpezlivý, 
znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. 4Mám však proti tebe, že si opustil svoju 
prvú lásku. 5Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, 
prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! 6Ale to 
jedno máš, že nenávidíš skutky mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. 7Kto má uši, 
nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo 
stromu života, ktorý je v raji Božom.“ 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

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

 budúcu nedeľu – 6. 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 júl, budú 
služby Božie spojené so spoveďou a vysluhovaním velebnej sviatosti Večere 
Pánovej 

  
 

MILODARY: 
 

■ pri 10. výročí úmrtia mamy Eleny Schmidtovej si na ňu s láskou a úctou spomínajú 
deti Vlasta a Dušan s rodinami a pri tejto príležitosti obetujú na potreby matkocirkvi 
100,-€ ■ bohuznáma rodina pri 20. výročí úmrtia manžela a otca, na ktorého s láskou 
a úctou spomínajú, obetuje na potreby CZ 100,-€ ■ br. Richard Kraus obetuje na 
opravu strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ s. Katarína Brezníková obetuje 50,-€ na 
opravu strechy kremnického chrámu ■ rod. Voldánová obetuje 100,-€ na opravu 
strechy kremnického chrámu ■  
 
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 posol spod Tatier 
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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