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Evanjelium:  

Lukáš 18, 31 – 43 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 8/2017 
26. február 2017 – Predpôstna nedeľa 

Téma: Dar Božej lásky 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Zborová miestnosť FÚ Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. a. v. kostola Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Slúži: Mgr. Zuzana Žilinčíková, riaditeľka BÚ ZD vo Zvolene 
Zborový farár prijal pozvanie na slávnosť 70. výročia založenia slovenského Ev. a. v. 
cirkevného zboru v Prahe 
 
Služby Božie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 
 
Piesne  
a  
liturgické texty: 

 
 
 

 
OZNAMY: 

• Biblická hodina, ani nácvik zborového spevokolu nebude ani v Kremnici, ani v Žiari 
nad Hronom, rovnako sa nebude konať ani Modlitebné spoločenstvo v Žiari nad 
Hronom  

• V stredu so začiatkom o 9:00 hod. sa uskutoční brigáda spojená s upratovaním 
kostola. Prosíme o vašu účasť. 

•  Vo štvrtok o 16:30 hod. sa stretnú ženy účinkujúce v programe Ekumenického 
svetového dňa modlitieb k nácviku v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

• V piatok 3.3. t. r. budeme sláviť v našom kremnickom chráme Ekumenický svetový 
deň modlitieb. Bohoslužbu pripravili kresťanské ženy z Filipín a prevedú nás 
ňou ženy zo SEŽ Kremnica spolu so ženami z rim.-kat. cirkvi. Kazateľkou pri 
tejto príležitosti bude s. farárka Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-
oravského seniorátu. V rámci programu vystúpi aj spevokol z CZ ECAV 
Zemianske Kostoľany. Prosíme o vašu hojnú účasť na tomto podujatí. 

• Spoločenstvo evanjelickej mládeže sa v piatok nestretne 
• Budúcu nedeľu – 1. pôstnu – budú služby Božie v Kremnici v riadnom čase o 9:00 

hod. v chráme Božom v Kremnici, v Žiari nad Hronom v riadnom čase o 11:00 
hod. na Gymnáziu M. Rúfusa.  

• 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 
Dnes je posledná možnosť prihlásenia. Prosím, ktorí máte záujem tohto 
programu sa zúčastniť, aby ste sa zapísali na zoznam účastníkov.  

• 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  

V nastávajúcom týždni sa z dôvodu jarných prázdnin náboženstvo  
vyučovať nebude 

MILODARY: 
 „AKCIA100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v ZH: 
br. Peter Weis 50,-€ ■ rod. Sekerková 50,-€ ■ s. Judita Stanková 50,-€ ■ s. Gizela 
Koříneková 50,-€ ■ br. Dušan Bosák 100,-€ ■ s. Zuzana Kovalčíková 100,-€ ■ s. Marta 
Luptovská 20,-€ ■ s. Ľudmila Adamíková 100,-€ ■   
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  


