
Epištola: 
Rímskym 8, 12 – 17   
Evanjelium: 
Matúš 7, 15 – 23  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 31/2019 
 

11. august 2019 – 8. nedeľa po Svätej Trojici.  
Téma: Výstraha pred zvodmi 

 
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, 18 – 29  
„18Anjelovi cirkevného zboru tyatírskeho napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý 

má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu: 19poznám tvoje skutky, i 
lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky, hojnejšie než 
prvé. 20Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je 
prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mäsa obetovaného 
modlám. 21Dal som jej čas kajať sa, a nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22Hľa, 
vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa 
nebudú kajať z jej skutkov. 23A jej deti zahubím; a všetky cirkevné zbory poznajú, že 

ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich 
skutkov. 24Ale vám ostatným v Tyatíre, ktorí sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí – ako 
vravia – nepoznali hlbiny satanove, vám hovorím: nekladiem na vás iné 
bremeno. 25Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem! 26Kto zvíťazí a až do konca 
vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi 27a bude ich spravovať 
železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, 28ako som i ja prijal od svojho 
Otca, a dám mu rannú hviezdu. 29Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí 
cirkevným zborom!“ 

 
OZNAMY: 
 

 po skončení služieb Božích v Kremnici zadržíme v chráme Božom krátky 
mimoriadny konvent matkocirkvi, ktorý zvoláva predsedníctvo CZ za účelom 
zmeny rozpočtu 

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

 budúcu nedeľu – 9. 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.  

 budúcu nedeľu popoludní o 14:00 hod prijmite pozvanie do MsKS v Kremnici na 
zborové popoludnie pri príležitosti životného jubilea zborového farára 

 

MILODARY: 
 

■ bohuznáma sestra vďačná za ďalší rok života a za všetko, čo Pán Boh dáva i berie,  
obetuje s láskou 50,-€ na opravu strechy kostola v Kremnici ■ bohuznáma rodina 
prosiaca Pána Boha za svojho manžela a otca pred operačným zákrokom, obetuje na 
potreby CZ 20,-€ ■  

 
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 € 
Tesnou bránou na rok 2020 za 3,50 € 
 

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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