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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 18/2020 
28. jún 2020 

3. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma: Nájdenie strateného 

SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
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:  
Efezským 2, 1 – 10  

„1Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, 2v ktorých 
ste kedysi ţili primerane veku tohto sveta, podľa knieţaťa mocností vzduchu, ducha 
pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. 3Medzi nimi sme aj my všetci ţili kedysi 
podľa ţiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody 
deťmi hnevu ako aj ostatní. 4Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, 
ktorou si nás zamiloval, 5obţivil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - 
veď milosťou ste spasení! - 6a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach 
v Kristovi Jeţišovi, 7aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Jeţišovi ukázal 
v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. 8Lebo milosťou ste spasení 
skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boţí; 9nie zo skutkov, aby sa nikto 
nechválil. 10Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Jeţišovi na dobré skutky, 

v ktorých nás Boh uţ prv uspôsobil chodiť.“ 
 

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. 

 Presbyterstvo na svojom zasadnutí 24.6. t. r. zobralo na vedomie aktuálny stav 
vyhlásených zbierok nasledovne: 

1. kúrenie do kostola: 5.243,-€ (potrebná je ešte suma: 1.367,82€) 
2. fasáda kostola: 2.120,-€ (potrebná je ešte suma: 12.855,-€) 

 v pondelok je sviatok apoštolov Petra a Pavla. Sluţby Boţie budú v chráme Boţom 
v Kremnici podvečer o 17:00 hod. Srdečne pozývame. 

 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“. 

 v sobotu 4.7. 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 – 4. 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 je zabezpečené.  

 

MILODARY: 
■ rod. Filasová z Banskej Štiavnice pri krste syna Richarda obetuje 50,-€ na fasádu 
kremnického chrámu ■ rod. Hrnčárová a krstná mama Fodorová pri príleţitosti 6. 
narodenín syna Mateja, s prosbou o Boţiu pomoc na začiatku novej etapy ţivota 
obetujú 120,-€ na potreby matkocirkvi ■ rod. Zorkóczyová pri príleţitosti prestupu 
do evanjelickej cirkvi a. v.  manţela a otca Mariána obetuje 100,-€ na potreby 
dcérocirkvi ■   
 

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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