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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 21/2020 
19. júl 2020 

6. nedeľa po Svätej Trojici.  
Téma: Život v Kristovi 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 
slúži: Mgr. Michaela Pupalová, seniorálna kaplánka ZVS 
Služby Božie začíname predspevom:  
 „Najsvätejší“  
 

Piesne:                                                   
 

 
    
    
 
 
 

Liturgické texty: 
        
  
 

 
 
 
 
Kázňový text:  
Evanjelium Matúša 5, 21 – 22. 43 – 48   
„21Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, 

prepadne súdu. 22Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, 
a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však 
povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu.  
43Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho 
nepriateľa. 44Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí 
vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás 
prenasledujú a vám sa protivia; 45aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je 
v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na 
spravodlivých aj na nespravodlivých. 46Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká 
vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? 47A ak pozdravujete len svojich 
bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? 48Vy teda buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš Otec nebeský. 

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

1. kúrenie do kostola 
2. fasáda kostola 
Keďže inštalácia kúrenia bola zrealizovaná v priebehu ostatného týždňa 
a finančné prostriedky na pokrytie nákladov naplnené, bude zbierka na kúrenie 
ukončená, s výnimkou tých, ktorí dávajú peniaze na splátky. Naďalej bude 
prebiehať zbierka na fasádu kremnického chrámu, ktorú odporúčame do vašej 
láskavej štedrosti. 

 predsedníctvo CZ vyslovuje úprimné poďakovanie br. kurátorovi Jozefovi 
Podmanickému za veľkú pomoc pri prípravných prácach na realizáciu kúrenia 
v kremnickom kostole a rovnako všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády pri čistení 
a upratovaní chrámu  

 budúcu nedeľu – 7. po Sv. Trojici – budú služby Božie v chráme Božom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod. ráno, v chráme Božom v Žiari n/Hr. tiež v riadnom 
čase o 11:00 hod. predpoludním. Po ich skončení zadržíme krátky volebný 
konvent aj v Kremnici, aj v Žiari n/Hr., na ktorom budeme voliť predsedníctvo 
Zvolenského seniorátu: seniora a seniorálneho dozorcu. Kandidáti na seniora sú: 
Ján Čáby a Daniel Duraj, na seniorálneho dozorcu Ján Balko a Viera Kadlecová 

 

MILODARY: 
■ s. Božena Madudová obetuje 50,-€ na reštaurovanie fasády kremnického kostola ■ 
rod. Ertlová a rod. Sklenková obetujú 280,-€ na kúrenie do kremnického kostola 
a 120,-€ na reštaurovanie fasády kremnického kostola ■ s. Elena Sedláčková obetuje 
50,-€ na potreby CZ ■ 
 

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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