
Epištola: 
Galatským 5, 16 – 23  
Evanjelium: 
Ján 17, 18 – 23  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 37/2019 
 

22. september 2019 – 14. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha 

 
SLUŽBY BOŽIE: 
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“ 
Slúţi: Filip Pupala, poslucháč EBF UK Bratislava 

 
Piesne:  
                                                                

                                                          
           
 
 

Liturgické texty:  
 

    
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Kázňový text: Lukáš 17, 11 – 19  

„11Keď sa (Jeţiš) uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. 12Ako 
vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných muţov, ktorí 
zastali zďaleka 13a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Jeţiši, Majstre, zmiluj sa nad 
nami! 14Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukáţte sa kňazom! A keď šli, boli 
očistení. 15Tu jeden z nich, vidiac, ţe je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom 
oslavoval Boha; 16padol na tvár Jeţišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to 
Samaritán. 17Jeţiš odpovedal: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? 18Nevrátili 
sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec! 19I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja 
viera ťa zachránila.“ 
 

OZNAMY: 
 zborový farár zo srdca ďakuje za oferu z ostatnej nedele 

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

 v budúcom týţdni od pondelka do piatku v ľubovoľnom čase bude prebiehať 
brigáda na fare. Je potrebné oškrabať starú maľovku v poslednej miestnosti, 
ktorá ešte nebola urobená. Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorí majú chuť 
pridať ruku k dielu, aby kontaktovali zborového farára. Ďakujeme. 

 v piatok o 17:00 hod. sa v zb. miestnosti na fare v Kremnici uskutoční zborový večer 
pri príleţitosti ţivotného jubilea brata dozorcu Petra Weisa. Srdečne pozývame. 

 budúcu nedeľu – 15. 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. Nakoľko je to posledná nedeľa v mesiaci, bude 
moţné pristúpiť k spovedi, aj k prijatiu darov svätej Večere Pánovej. 

 pri východe z kostola sa môţete zapisovať na zborový zájazd do Babinej na 
inštaláciu br. farára Romana Sarvaša, ktorá sa koná v nedeľu 3. novembra t. r. 
o 10:00 hod. v Ev. a. v. chráme Boţom v Babinej 

 Vyučovanie náboţenstva v školskom roku 2019/2020 
 

škola deň čas 

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

ZŠ Angyalova Kremnica utorok 11:30 - 12:15  

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: 
■ novomanţelia Štefan Pomothy a Eva Pomothy Reicherová, ktorí vstúpili do stavu 
manţelského v nedeľu 15. septembra t. r. v matkocirkevnom chráme Boţom v 
Kremnici, obetujú 100,-€ na opravu strechy kostola v Kremnici a 100,-€ na potreby 
dcérocirkvi ■ bohuznáma sestra obetuje 50,-€ 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 € 
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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