
Starozmluvný text: 
Žalm 118, 24 – 29  
Evanjelium: 
Lukáš 17, 11 – 19  
Ján 8, 31 – 36  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 29/2020 
13. september 2020 – 14. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. – Slávnosť konfirmácie dospelých 
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:                                 
               KCA:                  ZH:                                     Liturgické texty: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Kázňový text Kremnica: Ján 6, 65 – 69 

„65I riekol: Preto som vám hovoril, ţe nikto nemôţe prísť ku mne, len ak by 
mu to dal Otec. 66Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. 
67Jeţiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? 68Odpovedal Mu Šimon Peter: 
Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného ţivota máš, 69a my sme uverili a poznali, ţe 

Ty si (Kristus), ten Svätý Boţí.“  
 

Kázňový text Žiar nad Hronom: 4 Mojžišova 13, 25 – 28   

„25Po štyridsiatich dňoch sa vrátili z prieskumu krajiny. 26Šli, aţ prišli k 
Mojţišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov, na púšť Párán do Kádeša; podali im 
i celému zboru správu a ukázali im ovocie krajiny. 27A rozpovedali mu: Prišli sme do 
krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej 
ovocie. 28Ibaţe ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi 

veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli!“ 
 
 

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

Boţieho kazateľa 

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

 konfirmačná príprava pre 2. ročník bude v piatok o 13:30 hod. na fare v Kremnici 

 v priebehu mesiaca september bude prebiehať zápis konfirmandov do 1. ročníka. 
Prosíme rodičov, aby svoje deti, ktoré dosiahli vek 12 rokov na konfirmačnú 
prípravu prihlásili. Prihlášky si môţete prevziať v kancelárii farského úradu 
v Kremnici. 

 budúcu nedeľu – 15. 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: 
■ nad čerstvým hrobom matky, starej matky Anny Šafárikovej (85r.), s ktorou sme sa 
v nádeji vzkriesenia a večného ţivota rozlúčili v utorok na cintoríne na Krahuliach, 
obetujú smútiace dcéry Anna a Marika s rodinami a syn Jozef 150,-€ a súrodenci 50,-
€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ pri príleţitosti konfirmácie 
Petronely Šavoltovej obetuje rod. Šavoltová 20,-€ a rod. Glabová 30,-€ na 
reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ s. Ľudmila Miková obetuje 100,- € na 
reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ bohuznámy brat vďačný Pánu Bohu za 
ďalší rok ţivota obetuje 60,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ s. 
Radka Rošková pri príleţitostí svojich narodenín, ako aj pri príleţitosti 4. narodenín 
dcéry Slávky obetuje 50,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ br. Dušan 
Bosák obetuje 20,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ br. Dušan Bosák 
obetuje 10,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rod. Pavlová obetuje 70,-€ na potreby 
dcérocirkvi ■ rod. Flešková obetuje 30,-€ na potreby dcérocirkvi ■  
 

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 0,90 € 
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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