
Starozmluvný text: 
Žalm 33, 13 – 22  
Novozmluvný text: 
1 Jánov 3, 13 – 18  
Evanjelium: 
Ján 8, 31 – 36   

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 19/2020 
5. júl 2020 – Zborový deň Lúčky 

4. nedeľa po Svätej Trojici.  
Sviatok Cyrila a Metoda, Sviatok Majstra Jána Husa 

Téma: Pravda vyslobodzuje 

 
 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Lúčky: 9:00 hod.  
Služby Božie začíname predspevom:  
 „Najsvätejší“  
 

Piesne:                                                   
 

 
    
    
 
 
 
 
 
   Liturgické texty: 

        
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text:  
Evanjelim Jána 1, 1 

„1Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.“ 

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

1. kúrenie do kostola 
2. fasáda kostola 
Obidve zbierky aj naďalej 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,-€) 
Aktuálne k dnešnému dňu 5.7.2020:  
1. kúrenie do kostola: 6.183,-€ (potrebná je ešte suma: 427,82€) 
2. fasáda kostola: 3.120,-€ (potrebná je ešte suma: 11.855,-€) 

 Predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva zasadnutie matkocirkevného konventu na 
nedeľu 12.7. t. r. po skončení služieb Božích v chráme Božom v Kremnici. 
Zasadnutie sa týka schválenia prvej zmeny rozpočtu 

 v piatok 10.7. t. r. sa o 9:30 hod. na fare v Kremnici stretne hospodársky výbor 
matkocirkvi, aby pripravil návrh zmeny rozpočtu. K tomuto dátumu bude 
k dispozícii aj menný zoznam darcov na jednotlivé zbierky a v písomnej forme vo 
forme tabuľky bude predložený matkocirkevnému konventu a bude súčasťou 
budúceho informačného listu 20/2020. 

 budúcu nedeľu – 5. po Sv. Trojici – budú služby Božie v chráme Božom v Kremnici 
o 9:00 hod. ráno, v chráme Božom v Žiari n/Hr. o 11:00 hod. predpoludním 

MILODARY: 
■ rod. Fillová, ktorá si s láskou a úctou spomína na svojho pred 5. rokmi zosnulého  
manžela, otca a starého otca Miroslava Filla a pri tejto príležitosti obetuje 70,-€ na 
kúrenie do kremnického chrámu  ■ rod. Majerová, ktorá s láskou spomína na svojho 
pre 5. rokmi zosnulého manžela, otca a starého otca Jána Majera a pri jeho 
nedožitých 85. narodeninách obetuje 1.000,-€ na reštaurovanie fasády kremnického 
chrámu ■  

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