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Marek 8, 1 – 9  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 30/2019 
 

4. august 2019 – 7. nedeľa po Svätej Trojici.  
Téma: Božie požehnanie zachraňuje 

 
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: 
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                                                     Liturgické texty: 
 

 
    
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Kázňový text: Zjavenie Jána 2, 12 – 17  
„12Anjelovi pergamského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má 

ostrý dvojsečný meč: 13Poznám tvoje skutky, viem, kde bývaš: tam, kde je trón 
satanov; a že sa pridŕžaš môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď 
Antipasa, môjho verného svedka, zabili u vás, kde býva satan. 14Mám však niečo 
málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil 
Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mäsa obetovaného modlám 
a smilnili. 15Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridŕžajú učenia mikulášencov, čo 
nenávidím. 16Kajaj sa teda! Ak nie, prídem rýchlo na teba a budem bojovať proti nim 

mečom svojich úst. 17Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! 
Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na 

kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo (ho) dostane.“ 

 
OZNAMY: 
 

 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie mimoriadneho matkocirkevného konventu na 
budúcu nedeľu, t. j. 11. augusta t. r. po skrátených službách Božích, cca o 9:45 
hod. v chráme Božom v Kremnici 

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

 budúcu nedeľu – 8. 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.  

 

MILODARY: 
 

■ br. Ľuboš Ciglan s priateľkou Martinou Slašťanovou pri krste svojho prvého 
dieťaťa – dcéry Stely obetujú s vďačnosťou voči Pánu Bohu 50,-€ na opravu strechy 
kostola v Kremnici ■ bohuznáma sestra obetuje 50,-€ na opravu strechy kostola 
v Kremnici ■  

 
DESIATKY za mesiac júl:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 30,-€ ■ 
bohuznáma rodina 50,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ bohuznáma sestra 20,-€ ■ 
bohuznáma rodina 40,-€ ■ bohuznáma sestra 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 posol spod Tatier za 0,90 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Perlička pre najmenších za 1,50 € 
Tesnou bránou na rok 2020 za 3,50 € 
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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