
KCA: Starozmluvný text: 
Žalm 84, 2 – 6. 11 – 13  
ZH: Evanjelium: 
Matúš 15, 1 – 11 
Ján 8, 31 – 36  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 32/2020 
4. október 2020 – 17. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma: Sloboda povolaných v Kristovi 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod. – Pamiatka posvätenia chrámu 
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Služby Božie začíname predspevom: 
 „Najsvätejší“ 
 

Piesne:                                 
               KCA:                  ZH:                                     Liturgické texty: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kázňový text Kremnica: 3 Mojžišova 26, 3. 11 – 15. 31  

„3Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje 
príkazy a plniť ich, 11postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si 
vás. 12Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom. 13Ja 
som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im 
neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou 
hlavou. 14Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje 
príkazy, 15ak zavrhnete moje ustanovenia a moje právne predpisy vám budú 
odporné, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a narušíte moju zmluvu, 31Vaše 
mestá zmením na rumovisko a spustoším vaše svätyne; nechcem voňať vaše obete 

príjemnej vône.“ 
 

Kázňový text Žiar nad Hronom: Židom 4, 9 – 13  
9Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu. 10Lebo každý, kto vošiel do Jeho 

odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej. 11Snažme sa teda 
vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu 
neposlušnosti. 12Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek 
dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné 
posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. 13A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je 

obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať.“ 
 

OZNAMY: 
 ofera na budúcu nedeľu je na základe uznesenia matkocirkevného presbyterstva 

v Kremnici určená na výdavky spojené s výstavbou altánku vo farskej záhrade 

 z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie sa nateraz nebude stretávať ani 
zborový spevokol a nebudú sa konať ani biblické hodiny 

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

 budúcu nedeľu – 18. po Sv. Trojici – budú služby Božie v chráme Božom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod. ráno, v chráme Božom v Žiari n/Hr. tiež v riadnom 
čase o 11:00 hod. predpoludním.  

 vyučovanie ev. náboženstva v školskom roku 2020/2021 na území nášho CZ: 

škola deň čas 

ZŠ Pavla Križku Kremnica piatok 12:40 - 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica utorok 12:30 - 13:15  

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. streda 7:45 - 8:30  

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 13:25 - 14:05  
 

MILODARY: 
■ pri 5. výročí úmrtia matky a starej matky Zuzany Szarvasovej si na ňu s láskou 
a úctou spomínajú synovia s rodinami a s vďačnosťou voči Pánu Bohu obetujú na 
reštaurovanie fasády kremnického chrámu 100,-€ ■ pri 2. výročí úmrtia matky, starej 
matky a príbuznej Irenky Brožovej si na ňu s láskou a úctou spomínajú deti 
s rodinami a obetujú 40,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu, a tiež 
spomínajú krstné deti a obetujú 30,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu 
■ rod. Voldánová obetuje 100,-€ na reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ rod. 
Koříneková a rod. Doletinová pri smutnom 1. výročí úmrtia dcéry, manželky 
a matky Miroslavy Doletinovej obetuje 150,-€ na potreby dcérocirkvi ■  
 

DESIATKY za mesiac september:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ 
bohuznáma sestra 30,-€ ■  
V prípade, že chcete náš cirkevný zbor podporiť, môžete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN: Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                     Dcérocirkev Žiar 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 každý deň 2021 za 4,00 € 
Evanjelický posol spod Tatier – dvojčíslo za 2,00 € 
Evanjelický východ za 2,00 € 
Knihy z vydavateľstiev Tranoscius a Porta Libri 

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 Križku 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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