
Starozmluvný text: 
Žalm 145, 15 – 21 
Evanjelium: 
Lukáš 12, 15 – 21  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 41/2019 
20. október 2019 – 18. nedeľa po Svätej Trojici 

Poďakovanie za úrody zeme 

SLUŽBY BOŽIE: 
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 
9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar n/Hr,: 
11:00 hod.  
Služby Božie začíname 
predspevom: „Najsvätejší“  
 
Piesne:                                                                   

                   
                     Liturgické texty: 

      
 

    
 

 
 
 
 

 

 
                                                                    
 

 

 
Kázňový text: 1. Mojžišova 8, 14 – 22   

„14Dvadsiateho siedmeho dňa druhého mesiaca bola zem úplne suchá. 15Tu 
riekol Boh Nóachovi: 16Vyjdi z korábu a s tebou tvoja žena, tvoji synovia i ženy 
tvojich synov. 17Vyveď všetky živočíchy, ktoré sú z každého tvora s tebou, a to 
vtáctvo, dobytok i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, nech sa hýbu na zemi, nech sa 
plodia a množia na zemi. 18Nato vyšiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena a ženy 
jeho synov. 19Všetky živočíchy, plazy, vtáctvo a všetko, čo sa hýbalo na zemi, vyšlo z 
korábu po čeľadiach. 20Vtedy Nóach postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých 
čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na 
oltári. 21Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka 
preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, 
ako som to urobil. 22Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, 

leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.“ 
 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

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

 aj naďalej prebiehajú práce na výmene strešnej krytiny na chráme Božom v Kremnici 

 zborový spevokol sa výnimočne stretne v piatok o 19:00 hod. na fare v Kremnici 

 konfirmačné vyučovanie bude v piatok o 13:30 hod. na fare v Kremnici 

 stretnutie dorastu a mládeže bude v sobotu o 17:00 hod. na fare v Kremnici 

 budúcu nedeľu – 19. 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., kde si pripomenieme 2. výročie posvätenia chrámu 
Božieho. Nakoľko je to posledná nedeľa v mesiaci október, bude možnosť pristúpiť 
k spovedi a k Večeri Pánovej. 

 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: 
■ s. Blažka Stupková vďačná za úspešnú operáciu a s prosbou o ďalšiu Božiu milosť 
a priazeň obetuje 30,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ br. Branislav 
Schmidt obetuje na opravu strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ s. Regina 
Lukáčová pri príležitosti poďakovania za úrody obetuje 50,-€ na opravu strechy 
kremnického chrámu ■ rod. Halmešová pri príležitosti poďakovania za úrody, 
obetuje 50,-€ na opravu strechy v Kremnici ■ pri 1. výročí úmrtia matky Dariny 
Trčkovej (†73r.) si na ňu s láskou spomínajú deti Darina a Igor a obetujú na potreby 
dcérocirkvi 100,-€ ■ s. Gizela Koříneková obetuje 100,-€ na potreby dcérocirkvi Žiar 
n/Hr. ■ 
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 € 
Knihy z kresťanského vydavateľstva Porta Libri 

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  

381 
336 
202 
359 

A – 77 

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

