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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 17/2020 
21. jún 2020 

2. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma: Vážne pozvanie 

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: Lukáš 14, 16 – 24  

„16On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval 
mnohých. 17V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo uţ je 
všetko hotové! 18Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: 
Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho; prosím ťa, vyhovor ma. 19Druhý povedal: 
Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať; prosím ťa, vyhovor ma. 20Iný zasa 
povedal: Oţenil som sa, a preto nemôţem prísť. 21Keď sa sluha vrátil, oznámil to 
pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a 
ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. 22Sluha 
povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. 23Vtedy povedal pán 
sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil 
dom. 24Lebo hovorím vám, ţe ani jeden z muţov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju 

večeru.“ 

OZNAMY: 
 matkocirkevné presbyterstvo na svojom zasadnutí 27.5. t. r. vyhlásilo dve zbierky: 

1. kúrenie do kostola 
2. fasáda kostola 
Obidve zbierky odporúčame do vašej láskavej štedrosti. 

 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie matkocirkevného presbyterstva na stredu 24. 
júna o 17:00 hod. Zasadnutie bude prebiehať v zb. miestnosti na fare v Kremnici. 

 budúcu nedeľu – 3. po Sv. Trojici – budú sluţby Boţie v chráme Boţom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod. a v chráme Boţom v Ţiari nad Hronom takisto 
v riadnom čase o 11:00 hod. Nakoľko to uţ bude posledná nedeľa v mesiaci jún, 
prijmite pozvanie k stolu Pánovej milosti. 

 na utorok 30.6. plánujeme výlet s deťmi, mládeţou, príp. s tými z vás, ktorí 
zvládnete menšiu turistiku. Autobus bude odchádzať o 11:00 hod.  z parkoviska 
„Jeleň“ smer Nová Baňa. Prejdeme sa náučným chodníkom „Zvonička“ (trasa 
6km dlhá).  

 

MILODARY: 
■ s. Danka Juríčková vďačná Pánu Bohu za ďalší rok ţivota, za zdravie, vedenie, 
ochranu  a poţehnanie obetuje 100,- na fasádu kostola a s. Friderika Vrabcová pri 
tejto príleţitosti obetuje takisto 100,- na kostola ■ rod. Štrbová, Podmanická 
a Hlaváčová obetuje z vďačnosti voči Pánu Bohu pri okrúhlych narodeninách 
manţelky, mamy, dcéry a sestry Janky Hlaváčovej 100,-€ na fasádu kostola ■ rod. po 
zosnulom Eduardovi Piškovi (†91 r.), s ktorým sme sa v nádeji vzkriesenia 
a večného ţivota rozlúčili v stredu na cintoríne v Kremnici, obetuje 75,-€ na potreby 
matkocirkvi ■ 

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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