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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 16/2020 
14. jún 2020 

1. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma: Medzi láskou a bohatstvom 

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: Žalm 34, 2 – 11   

„2Dobrorečiť budem Hospodinovi v kaţdom čase, nech je chvála o Ňom 
neprestajne v mojich ústach. 3Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú 
pokorní a zaradujú sa! 4Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho 
meno! 5Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich 
hrôz. 6Tí, čo na Neho hľadia, zaţiaria, tvár sa im nezapýri. 7Tento úboţiak volal, 
Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súţení. 8Anjel Hospodinov 
táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich. 9Okúste a spoznajte, ţe dobrý je 
Hospodin! Blahoslavený je muţ, čo dúfa v Neho! 10Bojte sa Hospodina, Jeho svätí, 
lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho boja. 11Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí 

Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom.“ 

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. 

 náboţenstvo sa na školách uţ do konca školského roku vyučovať nebude 

 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 20.6. t. r. plánujeme uskutočniť brigádu v areáli kostola v Lúčkach. Brigáda 
začne o 9:00 hod. ráno. Pozvaní ste všetci, aj tí, ktorí uţ robiť nevládzete  Po 
skončení brigády pozývame aj na občerstvenie. 

 budúcu nedeľu – 2. po Sv. Trojici – budú sluţby Boţie iba v Lúčkach so začiatkom 
o 9:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutočnia len v chráme Boţom 
v Kremnici. Občerstvenie po skončení sluţieb Boţích zabezpečíme.  

 

MILODARY: 
■ s. Etela Šoltésová obetuje na potreby dcérocirkvi 52,- € ■ rod. Štrbová, Podmanická 
a Hlaváčová pri príleţitostí 85. narodenín manţela, otca a starého otca Jána Štrbu 
a 19. narodenín syna a vnuka Jozefa Podmanického obetujú na kúrenie do kostola  
300,-€ ■ rod. Morová a rod. Komorová pri príleţitosti ukončenia vysokoškolského 
štúdia dcéry a vnučky Majky a s prosbou o pomoc pri hľadaní zamestnania obetujú 
100,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■  

 
Ostatné milodary na kúrenie do kremnického kostola a na fasádu kremnického 

kostola, budú zverejnené naraz na konci kalendárneho mesiaca. 
 
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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