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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 27-28/2020 
30. august 2020 – 12. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Boží dar reči – požehnanie na začiatku nového školského roka 2020/2021 

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: Matúš 19, 13 – 15  
 

OZNAMY: 
 ofera po skončení sluţieb Boţích je v zmysle Vokátora určená pre slova Boţieho 

kazateľa 

 zborový farár čerpá dovolenku od 31.8. do 8.9. t. r. Zastupuje seniorálna kaplánka 
Mgr. Michaela Púpalová (0950771635). V naliehavých prípadoch môţete tieţ 
kontaktovať zborového dozorcu Petra Weisa (0903268590), alebo zborovú 
poddozorkyňu Elenu Borikovú (0948507642). Zborový farár bude zastihnuteľný 
tieţ v súrnych prípadoch na telefóne, E-maile, alebo mobilných aplikáciách.  

 náboţenstvo sa v zmysle pokynov Ministerstva školstva na školách aţ do 15. 
septembra vyučovať nebude 

 budúcu nedeľu – 13. 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.  

6. september 2020 – 13. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma: Môj blížny 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Slúţi: Mgr. Michaela Púpalová, seniorálna kaplánka Zvolenského seniorátu 
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
 „Najsvätejší“ 
 

Piesne:                                                   
   Liturgické texty: 

 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text: Filipským 1, 15 – 21 
 

OZNAMY: 
 v nedeľu – 14. 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 kremnickom chráme sa uskutoční slávnosť 
konfirmácie dospelých. 

 

MILODARY: 
■ rod. Flešková pri príleţitosti začiatku nového šk. roka a s prosbou o múdrosť, 
Boţie vedenie a poţehnanie pre Nelku obetuje 30,-€ na reštaurovanie fasády 
kremnického chrámu ■ pri nedoţitých 70-tich narodeninách a 6. výročí úmrtia Jozefa 
Šipoša si na neho s láskou spomína manţelka Terézia s rodinou a obetuje 200,-€ 
a spomínajúce sestry s rodinami 100,-€ na reštaurovanie fasády kremnického 
chrámu ■ s. Marta Beňová obetuje 50,- € na reštaurovanie fasády kremnického 
chrámu ■ s. Elena Hlavničková obetuje 100,-€ na reštaurovanie fasády kremnického 
chrámu ■ s. Boţena Madudová obetuje 50,-€ na reštaurovanie fasády kremnického 
chrámu rod. Antonyová pri príleţitosti 16-tich narodenín dcéry Anny Márie obetuje 
50,-€ na potreby CZ ■  
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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