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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 31/2020 
27. september 2020 – 16. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Vyslobodenie z otroctva smrti 

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.  
Slúţi: Mgr. Daniel Koštial, zborový farár Banská Bystrica 

 
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
 „Najsvätejší“  
 

Piesne:                                 
                                               
 

 Liturgické texty: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kázňový text: Skutky 9, 1 – 20 
„1A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku 

veľkňazovi 2a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam 
niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. 3Ako šiel a blížil sa k Damasku, 
ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; 4padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma 
prenasleduješ? 5A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty 
prenasleduješ. 6Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, 
Pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. 7A mužovia, 
ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. 8Saul teda vstal zo zeme, 
ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. 9A tri dni nevidel, ani nejedol, 
ani nepil. 10A bol v Damasku učeník menom Ananiáš. Tomu povedal Pán vo videní: Ananiáš! A on 
povedal: Tu som, Pane! 11A Pán mu na to: Vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a vyhľadaj 
v dome Júdovom Saula, prímenom Tarzenského; lebo, hľa, modlí sa, 12a videl vo videní muža menom 
Ananiáš, ako vchádza k nemu a kladie ruky na neho, aby zase videl. 13Ananiáš odpovedal: Pane, od 
mnohých som počul o tom mužovi, koľko zlého narobil Tvojim svätým v Jeruzaleme; 14aj tu má moc od 
veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú Tvoje meno. 15Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je 
vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov 
izraelských. 16Lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. 17Odišiel teda Ananiáš a vojdúc do 
toho domu, položil ruky na neho a povedal mu: Brat Saul, Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po 
ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený Duchom Svätým. 18A vtom spadli mu z očú 
akoby šupiny, zase videl a dal sa pokrstiť. 19Potom prijal pokrm a zmocnel. Niekoľko dní zostal Saul 
s učeníkmi, ktorí boli v Damasku, 20a hneď zvestoval v synagógach Ježiša, že On je Syn Boží.“ 

OZNAMY: 
 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie matkocirkevného presbyterstva na zajtra, t. j. 

v pondelok 28.9. t. r. o 17:00 hod v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 
Prosíme presbyterov, aby si zariadili svoj čas tak, aby sa zasadnutia mohli 
zúčastniť. 

 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., na ZŠ 
Angyalova v Kremnici sa bude vyučovať v utorok o 12:45 hod. 

 konfirmačná príprava pre 2. ročník bude v piatok o 13:30 hod. v zborovej miestnosti 
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 – 17. 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 Kremnici si pripomenieme Pamiatku 
posvätenia chrámu Boţieho. 

 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: 
■ rod. Ďurišová obetuje 30,-€ na zakúpenie farby na altánok 
 

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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