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Epištola: 

2 Korintským 12, 1 – 10  

Evanjelium:  

Lukáš 8, 4 – 15     

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 7/2017 
19. február 2017 – Nedeľa po Deviatniku 

Téma: Dar Božieho slova 
SLUŽBY BOŽIE:  
Zborová miestnosť FÚ Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. a. v. kostola Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Služby Božie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 
 
Piesne  
a  
liturgické texty: 

 
 
 
 

Kázňový text: 
 Jonáš 1, 1 – 3  

„1Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: 2Vstaň, choď do 
veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. 3Nato 
Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša; odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu 
do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša.“ 
OZNAMY: 

• V stredu bude biblická hodina v zborovej miestnosti na fare v Kremnici o 16:30 hod. 
• Nácvik zborového spevokolu bude po skončení biblickej hodiny cca o 18:00 hod. 

v zborovej miestnosti na fare v Kremnici  
• Modlitebné spoločenstvo sa stretne vo štvrtok na Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad 

Hronom o 15:00 hod. 
• Biblická hodina v Žiari nad Hr. bude vo štvrtok o 16:00 hod na Gymnáziu M. Rúfusa 
• Spoločenstvo evanjelickej mládeže sa stretne v piatok o 17:00 hod. v zb. miestnosti 

na fare v Kremnici 
• Budúcu nedeľu – Nedeľu predpôstnu – budú služby Božie v Kremnici v riadnom 

čase o 9:00 hod. v zb. miestnosti na fare, v Žiari nad Hronom v riadnom čase 
o 11:00 hod. na Gymnáziu M. Rúfusa. Keďže to bude posledná nedeľa v mesiaci, 
bude možné v rámci sl. Božích pristúpiť k spovedi a k stolu Pánovej milosti. 

• Súbežne s každými službami Božími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici.  

• 12. marca t. r. sa uskutoční misijné podujatie k 500. výročiu reformácie „Oslobodení 
Božou milosťou“ v Banskej Bystrici. Program je nasledovný:  
10:00 hod. Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 
12:00 hod. Obed pre prihlásených účastníkov 
14:00 hod. Misijný program 
Prosím, ktorí máte záujem tohto programu sa zúčastniť, aby ste sa zapísali na 
zoznam účastníkov. Podľa počtu prihlásených potom zabezpečíme dopravu. 

• Vyučovanie náboženstva: 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 11:45 – 12:30 a 12:40 – 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica utorok 13:30 – 14:15 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. pondelok 12:30 – 13:15  

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. pondelok 10:40 – 11: 25  

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok 13:30 – 14:15  

MILODARY: 
■ rod. Prídavková pri príležitosti narodenín malej i veľkej Sibylky obetuje 20,-€ na 
potreby CZ ■ bohuznáma rodina prosiaca o zdravie a silu pre mamu a starkú a pre 
dcéru a vnučku obetuje 40,-€ na potreby CZ ■ rod. Lešková pri príležitosti 75. 
narodenín mamy a starej mamy Eleny Leškovej obetuje 30,-€ na stavbu kostola 
v Žiari nad Hr. ■ rod. Sekerková pri spomienke na svojho manžela, otca, starého 
otca a príbuzného Jána Sekerku pri 1. výročí jeho úmrtia obetuje 100,-€ na dostavbu 
kostola v Žiari n/Hr. ■  
„AKCIA100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v ZH: 
Igor Sivoš 50,-€ ■ Štefan Velký 100,-€ ■ Mária Kubalová 100,-€ ■ bohuznámy 100,-€ ■ 
bohuznáma 500,-€ ■  
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: SK6302000000002564641953 
2% zo svojich daní môžete aj tento rok venovať:  
1. nadácia Kresťanská obnova – na dostavbu evanjelického kostola v Žiari nad Hr. 
2.  občianske združenie Talitha kumi – pomoc pre Sibylku a Vladka Prídavkovcov 
Potrebné tlačivá sú k dispozícii na farskom úrade v Kremnici 
„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: 

Magnetky ECAV Kremnica za 2,50 € 
Perá ECAV Kremnica za 1,00 € 
Evanjelický posol za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Tesnou bránou na rok 2017 za 3,50 € 
Hrad prepevný na rok 2017 za 4,00 € 
Stolový evanjelický kalendár za 3,50 € 
Tranovského kalendár na rok 2017 za 4,00 € 
Diár evanjelika za 6,00 € 
Obaly na Evanjelický spevník za 8,- € 

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  


