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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 24/2020 
9. august 2020 – 9. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Prezieravá múdrosť 
 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Slúţi: Mgr. Zuzana Ţilinčíková, riaditeľka BÚ vo Zvolene 
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
 „Najsvätejší“ 
 

Piesne:                                                   
 

 
    
    
 
 
 
 

 
 

Liturgické texty: 
        
  
 
 

 
 
 
 

 
Kázňový text: Evanjelium Lukáša 5, 1 – 11  
„1Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Boţie, stál vedľa 

Genezaretského jazera. 2A uzrel dve lode pri jazere; rybári uţ vystúpili z nich a prali 
siete. 3Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko 
odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. 4Keď prestal hovoriť, povedal 
Šimonovi: Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! 5Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: 
Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím 
siete. 6Len čo to urobili, zahrnuli veľké mnoţstvo rýb, takţe sa im siete trhali. 7I dali 
znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli 
a naplnili obe lode, takţe sa ponárali. 8Keď to videl Šimon Peter, padol Jeţišovi 
k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. 9Hrôza sa ho 

totiţ zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili; 10podobne aj 
Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Jeţiš 
Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. 11Potom priraziac ku brehu, všetko 
zanechali a nasledovali Ho.“ 
 

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

reštaurovanie fasády kremnického chrámu Boţieho. Odporúčame ju do vašej 
láskavej štedrosti. Všetkým doterajším darcom z celého srdca ďakujeme 
a prajeme hojnosť Boţieho poţehnania. 

 vo štvrtok sa predsedníctvo CZ zúčastní seminára v Dudinciach, na ktorom sa budú 
riešiť otázky financovania cirkvi 

 budúcu nedeľu – 10. po Sv. Trojici – Kajúcu – si pripomenieme skazu mesta 
Jeruzalem. Sluţby Boţie budú spojené s vysluhovaním velebnej sviatosti Večere 
Pánovej a uskutočnia sa 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 

 v nedeľu 23. augusta t. r. o 17:00 hod. pripravujeme koncert v kremnickom chráme 
Boţom, na ktorom bude účinkovať organista Tomáš Škraban z Banskej Bystrice 
a predstaví sa aj Kremnický banícky spevácky zbor FOKOŠ. Srdečne pozývame. 

 

MILODARY: 
■ s. Helena Bednárová obetuje 100,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu 
■ s. Anna Strohnerová obetuje na reštaurovanie fasády kremnického chrámu 100,-€ 
■ br. Igor Fleško obetuje 20,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ rod. 
Jurančíková obetuje 500,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ br. 
Lucián Halmeš obetuje 100,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■  
 

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: dvojčíslo 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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