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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 42/2019 
27. október 2019 – 19. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Sila viery 

SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou: 
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar n/Hr,: 11:00 hod.  
Sluţby Boţie začíname predspevom: „Najsvätejší“  
Piesne:                                                                   

                    
                            Liturgické texty: 

       
 

       
 

 
 
 
 

 
                                                                 
 

Kázňový text: Efezským 4, 22 – 32  
„22Zloţte starého človeka podľa terajšieho ţivota, rušiaceho sa v zlých, 

klamných ţiadostiach, 23obnovte sa duchom svojej mysle 24a oblečte nového človeka, 
stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy. 25Preto odloţte loţ a 
hovorte pravdu kaţdý so svojím blíţnym; veď sme si navzájom údmi. 26Hnevajte sa, 
ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. 27Nedávajte miesto 
diablovi. 28Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými 
rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. 29Nijaké mrzké slovo nech vám 
nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo 
poţehnanie. 30Nezarmucujte Svätého Ducha Boţieho, ktorým ste boli spečatení na 
deň vykúpenia. 31Kaţdá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou 
zlosťou nech sú vám vzdialené. 32Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, 
odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ 
 

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 Boţom v Kremnici 

 zborový spevokol sa k nácviku stretne v stredu o 17:00 hod. na fare v Kremnici 

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

 budúcu nedeľu sa zúčastníme sluţieb Boţích v Babinej, kde sme pozvaní na 
slávnosť inštalácie zborového farára Romana Szarvasa. Odchod autobusu je 
z parkoviska „Jeleň“ o 8:00 hod. ráno. Zastavujeme na Hornej, Dolnej Vsi, Bartošovej 
Lehôtke a na autobusovej stanici v Ţiari nad Hronom. 

 v nedeľu podvečer o 16:00 hod. bude detská besiedka v kostole v Ţiari n/Hr. 

 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 

Prehľad služieb Božích počas nastávajúceho týždňa: 

MILODARY: 
Na opravu strechy kremnického chrámu sme prijali nasledovné milodary:  
■ bohuznáma sestra 100,-€ ■ s. Slávka Kotláriková 50,-€ ■ s. Elena Beňová 50,-€ ■ 
rod. Sklenková a rod. Ertlová pri vďačnej spomienke na starkú Otíliu Slašťanovú 
(10. výročie úmrtia), manţelku, mamu a starkú Annu Sklenkovú (2. výročie úmrtia) 
a s prosbou o modlitbu za otca a starkého Timoteja Sklenku pri príleţitosti jeho 70-
tich narodenín obetujú 100,-€ ■ rod. Šavoltová s vďakou za Boţiu ochranu 
a poţehnanie 30,-€ ■ cirkevníci z CZ ECAV Sučany pri návšteve nášho chrámu 50,-€ 
■ rod. Juríčková a rod. Vrabcová pri príleţitosti poďakovania za úrody obetuje 20,-€ 
na potreby CZ ■  
■ br. Ján Bosák obetuje 20,-€ na potreby ■ pri 1. výročí úmrtia brata a švagra Juraja 
Novosada na neho s láskou spomína sestra Janka s manţelom Miškom a dcérkou 
Emmkou a obetujú 30,-€ na potreby dcérocirkvi a 30,-€ 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 – reformačné dvojčíslo za 1,80 € 
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  

dátum príležitosť čas miesto 

31. október Pamiatka reformácie 15:30 hod. Ev. a. v. kostol Žiar n/Hr. 

31. október Pamiatka reformácie 17:00 hod. Ev. a. v. kostol Kremnica 

2. november Pamiatka zosnulých 9:00 hod. Ev. a. v. kostol Kremnica 

2. november Pamiatka zosnulých 11:00 hod. Ev. a. v. kostol Žiar n/Hr. 

3. november 20. nedeľa po Sv. Trojici 11:00 hod. Ev. a. v. kostol Žiar n/Hr. 
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