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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 33/2019 
 

25. august 2019 – 10. nedeľa po Svätej Trojici. Nedeľa pokánia. 
Téma: Neprijatá milosť Božia 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  

Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.   
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 
hod.  
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
„Najsvätejší“ 
 
Piesne:  
                                                                

     
 
 
 

                                                      
          Liturgické texty:  

 
 
    
 

 
 
 
 

 

 
Kázňový text: Zjavenie Jána 3, 7 – 13 
„7Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý 

má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, ţe nikto nezatvorí, a zatvára tak, ţe nikto 
neotvorí: 8poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôţe 
zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje 
meno. 9Ajhľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, ţe sú Ţidia, a 
nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti aţ k nohám a spoznali, ţe som 
si ťa zamiloval. 10Keďţe si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred 
hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. 11Čoskoro 
prídem! Drţ to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! 12Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom 
v chráme svojho Boha, takţe uţ nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, 
meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, 
i moje nové meno. 13Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“ 

OZNAMY: 
 

 prijmite úprimné poďakovanie od zborového farára za minulú nedeľu, za 
organizáciu zborového popoludnia, za všetky prekvapenia, modlitby a priania 
pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea 

 ofera po skončení dnešných sluţieb Boţích v Kremnici je určená pre sestry 
kostolníčky. Odporúčame ju do vašej láskavej štedrosti. 

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

 budúcu nedeľu – 11. po Svätej Trojici – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme 
Boţom v riadnom čase o 9:00 hod., v Ţiari n/Hr. v chráme Boţom rovnako 
v riadnom čase o 11:00 hod.  

 
 

MILODARY: 
 

■ rodina Šafáriková s láskou a úctou spomína na svojho drahého manţela, otca, 
starého a prastarého otca Jozefa Šafárika pri 10. výročí jeho úmrtia a zároveň dcéry 
Anka a Marika s rodinami, ako aj syn Jozef s rodinou prosia o milostivé Boţie 
vedenie, ochrannú ruku a poţehnanie do ďalších rokov pre svoju maminku, starkú 
a prastarkú Annu Šafárikovú a pri tejto príleţitosti obetujú 300,-€ na opravu strechy 
kostola v Kremnici ■ bohuznáma rodina s prosbou o zdravie za svoju dcérku, neter 
a vnučku obetuje 50,-€ na potreby CZ ■ sestry Elenka Schmidtová a Nelka Hudecová 
pri príleţitosti 18. narodenín vnuka a krstného syna Romana obetujú na opravu 
strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ rod. Petrová a Dobrovodská pri poslednej 
rozlúčke so synom Alexom obetuje 150,-€ na opravu strechy kremnického kostola ■ 
s. Janka Sádovská a s. Zuzana Slezáková pri svojej konfirmácii obetujú po 20,-€ na 
potreby dcérocirkvi ■ mladomanţelia Tomáš a Zuzana Imrichovci, ktorí do stavu 
manţelského vstúpili včera v chráme Boţom v Ţiari nad Hr., obetujú na potreby 
dcérocirkvi 20,-€ ■ rod. Zavřelová s priateľmi z Trenčína, ktorí víkendovali na fare 
v Kremnici obetujú 100,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ 

 
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN:    Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                        Dcérocirkev Ţiar 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 Kriţku 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  

332 
491 
526 

A – 78 
 

                         

mailto:kremnica@ecav.sk
https://www.facebook.com/ecavkremnica.sk
mailto:jmpacek@gmail.com

