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Lukáš 16, 1 – 9  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 32/2019 
 

18. august 2019 – 9. nedeľa po Svätej Trojici.  
Téma: Prezieravá múdrosť 

 
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 3, 1 – 6  
„1Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má 

sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si 
mŕtvy. 2Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som 
nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! 3Pripomeň si, čo si prijal a počul, a 
zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v 
ktorú hodinu prídem na teba! 4Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si 
nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. 5Kto 
zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy 
života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi. 6Kto má uši, 

nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“ 

OZNAMY: 
 

 predsedníctvo CZ zvoláva krátke zasadnutie matkocirkevného presbyterstva hneď 
po skončení služieb Božích v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. Prosíme 
presbyterov, aby sa zasadnutia zúčastnili. 

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

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

 v utorok o 8:00 hod. prijmeme v kremnickom chráme Božom návštevu z klubu 
dôchodcov z Hornej Vsi pod vedením p. Salajovej. Ktorí máte záujem pridať sa, 
ste srdečne vítaní. 

 v utorok o 10:30 hod. bude pobožnosť v DD a DSS Kremnica. Srdečne pozývame. 
Doprava je zabezpečená, auto odchádza o 10:15 hod. spred fary. 

 budúcu nedeľu – 10. po Svätej Trojici – Kajúcu – 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. V rámci nich bude možné pristúpiť 
k spovedi a k prijatiu darov Svätej Večere Pánovej. 

 

OHLÁŠKY: 
Do stavu manželského sa rozhodli vstúpiť a pred Trojjediným Pánom Bohom si 
vernosť sľúbiť snúbenci: 
Tomáš Imrich (ev. a. v.) a Zuzana Slezáková (ev. a. v.) 
Svadobný obrad sa bude konať v sobotu 24. augusta t. r. o 14:00 hod. v Ev. a. v. 
chráme Božom v Žiari nad Hronom 
 

MILODARY: 
 

■ br. Ondrej Majer obetuje 50,-€ na opravu strechy kostola v Kremnici ■ bohuznámy 
brat vďačný za všetko prežité pri životnom jubileu obetuje 100,-€ na opravu strechy 
kremnického chrámu a 100,-€ na potreby dcérocirkvi v Žiari nad Hronom ■  

 
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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