
Epištola: 
Rímskym 8, 18 – 23  
Evanjelium: 
Lukáš 6, 36 – 42  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 27/2019 
 

14. júl 2019 – 4. nedeľa po Svätej Trojici.  
Téma: Milosrdenstvo a odpustenie 

 
Detské SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
prebiehajú podľa osobitného poriadku, začíname 
predspevom:  
Vojdite, plesajme (ES č. 605) 

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

          
     Liturgické texty pre Žiar n/Hr.: 

 
 
    
 

 
 
 
 
 

 

Piesne pre Kremnicu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kázňový text: Matúš 18, 1 – 4  
„1V tú hodinu pristúpili k Ježišovi Jeho učeníci a spýtali sa: Kto je najväčší 

v kráľovstve nebeskom? 2On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich 3a riekol: Veru, 
hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva 

nebeského. 4Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom.“ 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

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

 v mene predsedníctva CZ ďakujeme všetkým, ktorí svojím dielom prispeli 
k organizácii, príprave a zdarnému priebehu denného letného biblického tábora 
pre deti a mládež. Nech vám to všetkým nebeský Otec vynahradí svojím hojným 
požehnaním 

 budúcu nedeľu – 5. 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.  

 

MILODARY: 
■ br. Peter Weis obetuj na opravu strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ s. Eva 
Krausová obetuje na opravu strechy kremnického chrámu 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: 

Evanjelické noviny zdarma 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Perlička pre najmenších za 1,50 € 
publikácia „Päť storočí v znamení kalicha“ za 7,- € 

 

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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