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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 25/2020 

 
16. august 2020 – 10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia 

Téma: Neprijatá milosť Božia 
 

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: Prvá Mojžišova 41, 17 – 24 
 
„17A faraón povedal Jozefovi: Snívalo sa mi, ţe som stál na brehu Nílu, 18a tu 

zrazu sedem kráv, tučných a pekných na pohľad, vystupovalo z Nílu a pásli sa na 
šašine. 19A hľa, za nimi vystupovalo sedem iných kráv, chatrných, na pohľad veľmi 
škaredých a chudých; nič také škaredé som v celom Egypte nevidel. 20Chudé a 
škaredé kravy zoţrali sedem prvých tučných kráv, 21ale hoci ich pohltili, nebolo 
poznať, ţe sa dostali do ich vnútorností; na vzhľad boli škaredé ako predtým. Nato 

som sa zobudil. 22Potom som videl vo sne, ţe na jednom steble rástlo sedem plných a 
pekných klasov. 23Zrazu vyrástlo za nimi sedem prázdnych, tenkých, východným 
vetrom vysušených klasov. 24Tu tenké klasy pohltili sedem pekných klasov. 
Rozpovedal som to veštcom, ale nikto mi to nevedel vysvetliť.“ 

OZNAMY: 
 ofera po skončení dnešných sluţieb Boţích v Kremnici je určená pre sestry 

kostolníčky. Odporúčame ju do vašej láskavej štedrosti. 

 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. 

 v utorok zasadne v Banskej Bystrici seniorálne presbyterstvo, na ktorom sa budú 
sčítavať hlasy kandidátov na seniora a seniorálneho dozorcu. S výsledkami 
budete oboznámení v najbliţšiu nedeľu 

 budúcu nedeľu – 11. 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 

 v nedeľu 23. augusta t. r. o 17:00 hod. podvečer sme pripravili 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. Ľubica Povaţanová vďačná Pánu Bohu za ďalší rok ţivota a s prosbou o ďalšie 
vedenie a poţehnanie, zdravie a silu obetuje 50,-€ 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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