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Matúš 7, 22 – 29 

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 23/2020 
2. august 2020 – 8. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Výstraha pred zvodmi 
 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Slúţi: Mgr. Filip Pupala, absolvent EBF UK v Bratislave 
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
 „Najsvätejší“ 
 

Piesne:                                                   
 

 
    
    
 
 
 
 

Liturgické texty: 
        
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text:  
Evanjelium Matúša 7, 15 – 23  

„15Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, 
ale vo vnútri sú draví vlci. 16Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo 
z bodľačia figy? 17Tak kaţdý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé 
ovocie. 18Nemôţe dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré 
ovocie. 19Kaţdý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20Tak teda 
po ovocí poznáte ich. 21Nie kaţdý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva 
nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. 22Mnohí mi povedia v onen 
deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, a či sme nevyháňali 
démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23A vtedy 

im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“ 

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

1. kúrenie do kostola 
2. fasáda kostola 
Keďţe inštalácia kúrenia bola zrealizovaná 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. 

 budúcu nedeľu – 9. po Sv. Trojici – budú sluţby Boţie v chráme Boţom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod. ráno, v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. tieţ v riadnom 
čase o 11:00 hod. predpoludním 

 
 

MILODARY: 
■ rod. Šafáriková vkladajúc do Boţích rúk svoju matku a starkú Annu Šafárikovú 
obetuje z lásky voči Pánovi a Jeho cirkvi 50,-€ na potreby CZ ■ s. Helena Halmešová 
obetuje na kúrenie do kremnického chrámu 40,-€ ■ rod. Halmešová obetuje 200,-€ na 
reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■  
 

 

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

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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