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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 26/2020 
23. august 2020 – 11. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Pýcha a pokánie 

SLUŽBY BOŽIE:  
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: Rímskym 7, 14 – 25  
„14Lebo vieme, ţe zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný 

hriechu. 15Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám 
to, čo nenávidím. 16A keď konám, čo nechcem, priznávam zákonu, ţe je dobrý. 17A 
tak uţ nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18Viem totiţ, ţe vo mne, to jest 
v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som 
to vykonal. 19Nečiním totiţ dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. 20Ale keď 
robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21Pre mňa, 
ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, ţe zlé je pri mne. 22Podľa 
vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Boţím zákonom, 23ale vo svojich údoch 
vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom 
hriechu, čo je v mojich údoch. 24Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela 
smrti? 25Ale vďaka Bohu skrze Jeţiša Krista, nášho Pána! A tak teda ja – ten istý – 
svojou mysľou slúţim zákonu Boţiemu, telom však zákonu hriechu.“ 

OZNAMY: 
 sestry kostolníčky z Kremnice ďakujú za oferu z ostatnej nedele 

 dnes podvečer o 17:00 hod. sa v kremnickom chráme Boţom uskutoční koncert, na 
ktorom bude účinkovať organista Tomáš Škraban z Banskej Bystrice a predstaví 
sa aj Kremnický banícky spevácky zbor FOKOŠ. Umeleckým prednesom bude 
sprevádzať Slávka Očenášová – Štrbová. Srdečne pozývame. 

 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. 

 budúcu nedeľu – 12. 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. Keďţe je to posledná nedeľa v mesiaci, bude 
moţné pristúpiť aj k stolu Pánovej milosti a prijať dary svätej Večere Pánovej. 
Takisto pozývame k poţehnaniu deti, študentov, ţiakov, učiteľov, ako aj 
ostatných pracovníkov v školstve, ktorým 2. septembra začína nový školský rok 

MILODARY: 
■ pri príleţitosti pietnej spomienky na sestru, švagrinú a príbuznú Martu 
Podhorányiovú, ktorú si Pán ţivota a smrti k sebe povolal 8. apríla t. r., obetuje brat 
Ivan s rodinou, švagriné Marta a Ida s rodinami 100,-€ na potreby dcérocirkvi 
a sestra Katarína s rodinou na reštaurovanie fasády kremnického kostola 50,-€ ■ rod. 
Štrbová, Podmanická a Hlaváčová pri príleţitosti 78. narodenín manţelky, mamy 
a starej mamy a pri 14. narodeninách syna a vnuka Adama obetujú 100,-€ na 
reštaurovanie fasády kremnického kostola ■ pri 5. výročí úmrtia Jozefa Juhásza 
obetuje spomínajúca rodina 30,-€ na potreby CZ ■ br. Ondrej Majer obetuje 25,-€ na 
reštaurovanie fasády kremnického kostola ■ s. Elena Ferenčíková obetuje 100,-€ na 
reštaurovanie fasády kremnického kostola ■ 
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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