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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 38/2019 
 

29. september 2019 – 15. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma: Bremeno ustarostenosti 

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, 14 – 22   

„14Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný 
a pravý svedok, Počiatok Boţieho stvorenia: 15poznám tvoje skutky, ţe nie si ani 
studený ani horúci. Kieţ by si bol studený alebo horúci! 16Takto, ţe si vlaţný, ani 
horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. 17Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič 
nepotrebujem, a nevieš, ţe si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj 
nahý, 18radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele 
rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej 
masti pomazať si oči, aby si videl. 19Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, 
vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! 20Ajhľa, stojím pri dverách 
a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem 
stolovať s ním a on so mnou. 21Kto zvíťazí, tomu umoţním sedieť so mnou na 
mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne. 22Kto 

má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“ 

OZNAMY: 
 zborový farár ďakuje všetkým, ktorí sa v týţdni zúčastnili brigády na fare: br. 

dozorcovi Petrovi Weisovi, br. Ivanovi Schmidtovi, s Anne Šipošovej, s. Helene 
Weissovej, br. Jozefovi Podmanickému, s. Viere Fleškovej, s. Ľubici Povaţanovej 

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

 dnes popoludní o 14:00 hod. sa uskutoční biblické stretnutie na Krahuliach 
u Halmešov. Ďakujeme za prijatie. 

 budúcu nedeľu – 16. po Svätej Trojici – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme 
Boţom v riadnom čase o 9:00 hod. a pripomenieme si na nich pamiatku 
posvätenia chrámu Boţieho. V Ţiari n/Hr. budú sluţby Boţie v chráme Boţom 
rovnako v riadnom čase o 11:00 hod.  

 budúcu nedeľu popoludní pripravujeme pre deti detskú besiedku popoludní o 15:30 
hod. v ţiarskom kostole 

 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: 
■ s. Libuša Pajunková vďačná Pánu Bohu za všetky doteraz preţité roky a pri 
príleţitosti svojich 77. narodenín prosí o ďalšiu podporu a ochranu pre seba, ale aj 
ostatných v rodine a nadovšetko pre svoje pravnúčatá Šimonka a Agátku a spolu 
s rod. Rajchmanovou obetujú 200,-€ na opravu strechy kostola v Kremnici ■ pri 1. 
výročí úmrtia mamy, starkej, prastarkej a príbuznej Ireny Broţovej si na ňu s láskou 
a úctou spomínajú deti s rodinami a na opravu strechy kostola v Kremnici obetujú 
60,-€ ■  
 

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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