
Starozmluvný text: 
Žalm 118, 24 – 29  
Evanjelium: 
Ján 14, 15 – 21  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 14/2020 
31. máj 2020 

1. slávnosť svätodušná 
Téma: Zoslanie Ducha Svätého 

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:                                                   
 

 
    
 
 
        
 
Liturgické texty: 

 
        
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Kázňový text: Efezským 2, 19 – 22     

„19A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých 
a domáci Boží, 20vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným 
kameňom je sám Ježiš Kristus, 21na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, 
rastie v chrám svätý v Pánovi, 22a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní 

v príbytok Boží.“ 
 

OZNAMY: 
 ofera po skončení služieb Božích  je určená pre sestry kantorky. Odporúčame ju do 

vašej láskavej štedrosti 

 presbyterstvo CZ na svojom zasadnutí 27.5. t. r. vyhlásilo dve zbierky: 
1. kúrenie do kostola 
2. fasáda kostola 
Obidve zbierky odporúčame do vašej láskavej štedrosti. 

  náboženstvo sa na školách zatiaľ vyučovať nebude 

 konfirmačná príprava pre konfirmandov navštevujúcich 1. ročník prípravy bude 
v piatok o 14:30 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 

 nácvik zborového spevokolu už v tomto školskom roku nebude prebiehať 

 až do odvolania sa nebudú konať ani biblické hodiny, stretnutia mládeže, detské 
besiedky, ani ostatné aktivity 

 zajtra, t. j. pondelok 1. júna – na 2. slávnosť svätodušnú budú služby Božie iba 
v Kremnici v chráme Božom o 17:00 hod. 

 v stredu 3. júna t. r. sa o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 
uskutoční stretnutie presbyterov s reštaurátorom Ondrejom Liptákom 

 budúcu nedeľu – sviatok Svätej Trojice – budú služby Božie v riadnom čase o 9:00 
hod. v chráme Božom v Kremnici a o 11:00 hod. v chráme Božom v Žiari nad 
Hronom 

 
MILODARY: 
■ rod. Antonyová pri príležitosti životného jubilea 50 rokov manžela a otca 
Slavomíra Antonyho s prosbou o zdravie, silu a požehnanie v ďalších rokoch života 
obetuje na opravu fasády kostola 100,-€ ■ br. Milan Rybársky pri príležitosti 85-tich 
narodenín obetuje na kúrenie v kostole 50,-€ ■ s. Jarka Páričková vďačná za ďalší 
rok života obetuje na kúrenie do kostola 100,-€ a na fasádu kostola 100,-€ ■ s. Anna 
Strohnerová obetuje na kúrenie do kostola 50,-€ ■ bohuznáme sestry obetujú na 
kúrenie do kostola 300,-€ ■ s. Elena Boriková vďačná za úspešný lekársky zákrok, 
Božiu pomoc a ochranu obetuje 100,-€ na potreby dcérocirkvi ■ s. Libuša Pajunková 
obetuje na kúrenie do kostola 100,-€ a na fasádu kostola 100,-€ ■ s. Ľudmila 
Adamíková pri spomienke na svojich rodičov Petra a Pavlíny Križkovcov obetuje na 
potreby dcérocirkvi 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: 

Kázne a iné prejavy gen. biskupa Pavla Uhorskaia za 7,00 € 
Aby ste vedeli... putovanie Prvým listom Jánovým za 9,00 € 
Evanjelický posol spod Tatier za 1,80 € 
Evanjelický východ za 2,00 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Perlička pre deti za 1,50 € 
 

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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