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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 36/2019 
 

15. september 2019 – 13. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma: Môj blížny 

 
 
 
 
 

SLUŽBY BOŽIE s prosbou o požehnanie nového školského roka 2019/2020: 
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: Jób 11, 7 – 19 
„7Či vystihneš Boţiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho? 8Je 

vyššia ako nebesá, čo môţeš spraviť? Je hlbšia ako podsvetie, čo vieš o tom? 9Podľa 
svojej miery je dlhšia ako zem a širšia ako more. 10Ak sa priţenie, dá do väzenia 
a zvolá súd, kto Mu v tom zabráni? 11Veď On rozozná falošných ľudí. Lebo vidí 
neprávosť, aj keď nepozoruje. 12Aj prázdny človek môţe prísť k rozumu, hoci človek 
sa rodí ako divé osliatko. 13Ak upravíš svoje srdce k Bohu, vystieraj k Nemu 
dlane! 14Ak neprávosť máš na rukách, odstráň ju, nedovoľ, aby v tvojom stane 
prebývala krivda! 15Potom budeš môcť bez poškvrny zdvihnúť svoje čelo, budeš 
pevný a nebudeš sa báť. 16Lebo zabudneš na trápenie, budeš naň spomínať ako na 
vodu, čo odtiekla. 17Tvoj ţivot bude jasnejší ako poludňajší svit, aj tma ti bude ako 
ráno. 18A budeš dúfať, lebo je nádej, môţeš sa ohliadať i bezpečne spávať. 19Keď sa 
uloţíš, nik ťa nevyruší, a mnohí sa budú uchádzať o tvoju priazeň.“ 
 

OZNAMY: 
 ofera po skončení sluţieb Boţích v Kremnici je v zmysle Vokátora určená pre slova 

Boţieho kazateľa 

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

 budúcu nedeľu – 14. 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.  
 

 Vyučovanie náboţenstva v školskom roku 2019/2020 
 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 12:40 - 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica streda 12:45 - 13:30  

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:40 - 13:25 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:40 - 13:25 

 

MILODARY: 
■ br. Peter Weis pri príleţitosti ţivotného jubilea 70-tich rokov vďačný za Boţie 
poţehnanie, pomoc a ochranu nielen seba, ale celej svojej rodiny, obetuje 100,-€ na 
opravu strechy kostola ■ s. Radka Rošková pri príleţitosti svojich 33. narodenín a 3. 
narodenín dcéry Slávky obetuje 50,-€ na opravu strechy kostola ■ rod. Podmanická, 
Štrbová a Hlaváčová pri príleţitosti 13-tich narodenín syna a vnuka Adama, ako aj 
pri narodeninách mamy a starkej Zuzany Štrbovej a vďační za úspešnú operáciu 
otca a starého otca Jána Štrbu, obetujú 50,- € na opravu strechy kremnického chrámu 
■ s. diakonka Mirka Balková obetuje 100,-€ na opravu strechy kremnického chrámu 
a 100,-€ na potreby dcérocirkvi ■ pri 5. výročí úmrtia br. Vladimíra Ihradského si na 
neho s láskou spomína matka, manţelka, deti a ostatná rodina a pri tejto spomienke 
obetujú 100,-€ na potreby dcérocirkvi ■  
 

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 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
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  
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