
Starozmluvný text: 
Žalm 145, 1 – 13   
Evanjelium: 
Matúš 28, 16 – 20 

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 15/2020 
7. jún 2020 

Svätá Trojica 
Téma: Otec, Syn a Duch Svätý 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Sluţby Boţie začíname predspevom:  
 „Najsvätejší“  
 

Piesne:                                                   
 

 
    
 
 
        
 
Liturgické texty: 

 
        
  
 

 
 
 

 
 
 
 
Kázňový text: Rímskym 11, 33 – 36  
„33Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Boţej! Aké nevyspytateľné sú 

Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. 34Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto 
Mu bol radcom? 35Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? 36Lebo z 

Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.“ 
 

OZNAMY: 
 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. 

  v pondelok 8.6. t. r. sa začne s prácami na reštaurovaní čelnej fasády kostola 

 náboţenstvo sa na školách uţ do konca školského roku 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 uţ v tomto školskom roku nebude prebiehať 

 v tomto školskom roku sa nebudú konať ani biblické hodiny, stretnutia mládeţe, 
detské besiedky, ani ostatné aktivity 

 v sobotu 13. júna t. r. bude v RTVS na Dvojke odvysielaný priamy prenos sluţieb 
Boţích z Hronseku. Je moţné sa ich zúčastniť aj priamo, alebo si ich pozrieť 
v televízii 

 budúcu nedeľu – 1. po Sv. Trojici – budú sluţby Boţie v riadnom čase o 9:00 hod. 
v chráme Boţom v Kremnici a o 11:00 hod. v chráme Boţom v Ţiari nad Hronom 

 

MILODARY: 
■ s. Vlastimila Kapustová pri príleţitosti ţivotného jubilea 70 rokov obetuje na 
fasádu kremnického kostola 100,-€ ■ pozostalá rodina po zosnulej manţelke, matke 
a starej matke Soni Roškovej, s ktorou sme sa v nádeji večnosti rozlúčili v piatok na 
cintoríne v Ţiari n/Hr. obetuje 60,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rodina Šoucová, ktorá 
sa v piatok na cintoríne v Ţiari n/Hr. rozlúčila so svojím otcom a starým otcom 
Jánom Šoucom obetuje na potreby dcérocirkvi 60,-€ ■ rod. Voldánová z vďaky voči 
Pánu Bohu za úspešné ukončenie štúdia na gymnáziu a úspešné prijímacie skúšky 
na vysokú školu vnučky Mirky obetuje na fasádu kremnického kostola 100,-€ ■ s. 
Martinská s dcérou ďakuje Pánu Bohu za úspešný návrat manţela a otca zo 
zahraničia a prosí o ďalšiu Boţiu pomoc, silu a trpezlivosť a obetuje 150,-€ na 
potreby dcérocirkvi ■  

Ostatné milodary na kúrenie do kremnického kostola a na fasádu kremnického 
kostola, budú zverejnené naraz na konci kalendárneho mesiaca. 

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

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: 

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 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  
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