
Starozmluvný text: 
Žalm 84, 2 – 6.11 – 13  
Evanjelium: 
Ján 2, 13 – 22  

 
 

 

Epištola: 
Efezským 3, 13 – 21 
Evanjelium: 
Ján 11, 20 – 26  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 39/2019 
6. október 2019 – 16. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma pre Žiar n/Hr.: Vyslobodenie z otroctva smrti 
Kremnica: Pamiatka posvätenia chrámu 

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:  
     KCA:                             ZH:                            Liturgické texty KCA:  
 

    
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                               Liturgické texty ZH: 

 

 
Kázňový text KCA: Zjavenie Jána 21, 1– 6   
1Videl som nové nebo a novú zem, lebo 
prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli 
a mora už niet. 2A videl som sväté mesto, 
nový Jeruzalem, zostupovať z neba od 
Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú 
svojmu ženíchovi. 3A počul som mohutný 
hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; 
prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, 4zotrie im 
každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac 
nebude, lebo prvotné sa pominulo. 5A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, 
všetko tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé. 6A 
doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vysmädnutému 
zadarmo z prameňa vody života.“ 
 

Kázňový text ZH: Jób 3, 25 

„Lebo pred čím som sa strachom chvel, to ma zastihlo, a čoho som sa strachoval, to 
ide na mňa.“ 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

kostola. Odporúčame ju aj naďalej do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 dnes popoludní o 15:30 hod. je v žiarskom kostole pripravená pre deti detská 
besiedka. Srdečne pozývame. 

 v stredu o 17:00 hod. sa v zb. miestnosti na fare v Kremnici stretne zborový spevokol 

 v sobotu 12.10. t. r. o 14:00 hod. sa uskutoční zápis detí na konfirmačnú prípravu. 
Prosíme rodičov, ktorých deti dosiahli vek 12 rokov a ktorí nad konfirmáciou 
uvažujú, aby sa spolu so svojimi deťmi tohto zápisu zúčastnili. 

 v sobotu 12.10. t. r. sme pre deti pripravili tvorivé dielne na fare v Kremnici. Srdečne 
pozývame do priestorov zborovej miestnosti na 15:00 hod. 

 budúcu nedeľu – 17. po Svätej Trojici – 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.  

 pri východe z kostola sa môžete 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 Božom v Babinej 

 Vyučovanie náboženstva 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: 
■ bohuznáma sestra s láskou a vďakou obetuje 50,-€ na opravu strechy kostola 
v Kremnici ■  

DESIATKY za mesiac september:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 30,-€ ■ 
bohuznáma rodina 50,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ 
bohuznáma sestra 50,-€ ■  
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 € 
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 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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