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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 30/2020 
20. september 2020 – 15. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Bremeno ustarostenosti 

 
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: Druhá Mojžišova 16, 2 – 4  

„2Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojţišovi i Áronovi na púšti. 3Izraelci im 
povedali: Keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, keď sme 
sedávali pri hrncoch mäsa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti! Ale vy ste nás 
vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaţdenie.         
4I riekol Hospodin Mojţišovi: Hľa, ako dáţď dám vám chlieb z neba; ľud nech 
vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude 

chodiť podľa môjho zákona, a či nie.“ 
 
 

OZNAMY: 
 zborový farár srdečne všetkým ďakuje za ofery z nedele na začiatku školského roka, 

ako aj z ostatnej nedele zo slávnosti konfirmácie 

 náboţenstvo sa v zmysle pokynov škôl v Ţiari nad Hronom vyučovať nebude, 
v Kremnici sa vyučuje na ZŠ Pavla Kriţku v piatok o 12:40 hod. 

 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 – 16. 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. Nakoľko to bude posledná septembrová nedeľa, 
bude moţné v rámci sluţieb Boţích pristúpiť aj k spovedi a k prijatiu darov svätej  
Večere Pánovej 

 zborový spevokol začne s nacvičovaním piesní v prvom októbrovom týţdni, biblické 
hodiny plánujeme realizovať po sviatku Poďakovanie za úrody zeme, ktorý 
budeme sláviť v nedeľu 18. októbra t. r. 

 

MILODARY: 
■ manţelia Miroslav a Vlasta Halmešovci pri príleţitosti 50. výročia uzavretia 
manţelstva z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko poţehnanie na spoločnej ceste 
ţivotom obetujú 100,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ br. Róbert 
Schnierer obetuje 150,- € na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ s. Alena 
Boldišová obetuje 100,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ br. Peter 
Zorkóczy obetuje 70,-€ na výdavky spojené s demontáţou kamenných váz na 
kremnickom chráme ■  
 

DESIATKY za mesiac august:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ 
bohuznáma sestra 30,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ 
 

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: 

Tesnou bránou – čítania na kaţdý deň 2021 za 4,00 € 
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 2,00 € 
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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