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A – 86 Starozmluvný text: 

Žalm 23, 1 – 6  

Evanjelium:  

Ján 10, 11 – 16    

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 16/2017 
 

30. apríl 2017 – 2. nedeľa po Veľkej noci. Misericordias Domini 
Téma:  Dobrý pastier 

 

Mládežnícke SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. a. v. kostola Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 

  
 

Piesne  
a  
liturgické texty: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kázňový text: Ján 4, 7 – 14  

„7Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi 
napiť! 8Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravu. 9Povedala Mu žena 
Samaritánka: Ako môžeš Ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia 
sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. 10Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti 
hovorí: Daj sa mi napiť, - ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu. 11Povedala 
Mu: Pane, ani načieradla nemáš, a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? 12Či 
si Ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu; aj sám pil z nej i jeho 
synovia a jeho dobytok? 13Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase 
žízniť. 14Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, 

ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“ 

 
OZNAMY: 

 V stredu bude biblická hodina v zb. miestnosti na fare v Kremnici o 16:30 hod. 
Srdečne pozývame k štúdiu Božieho slova.  

 Po skončení večierne, cca o 18:00 hod. bude nácvik spevokolu v zb. miestnosti na 
fare v Kremnici. Pozývame aj nových členov, príďte medzi nás. 

 Vo štvrtok sa stretne Modlitebné spoločenstvo na Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari 
n/Hr. o 15:00 hod. 

 Biblická hodina v Žiari nad Hronom bude vo štvrtok na gymnáziu o 16:00 hod. 

 V piatok sa stretne Spoločenstvo evanjelickej mládeže v zb. miestnosti na fare 
v Kremnici o 17:00 hod. 

 Budúcu nedeľu – 3. po Veľkej noci budú služby Božie v chráme Božom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod., v novostavbe kostola v Žiari nad Hronom tiež 
v riadnom čase o 11:00 hod.  

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

 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: 
■ bohuznáma sestra pri príležitosti svojich narodenín, vďačná za život, Božie 
vedenie v dobrom i v zlom i za svoje deti a rodinu, obetuje 30,-€ na potreby CZ ■ s. 
Božena Madudová s úprimnou vďakou voči Pánu Bohu za ďalší prežitý rok svojho 
života a za všetko prijaté požehnanie obetuje s láskou na potreby CZ 30,-€ a na 
dostavbu kostola v Žiari n/Hr. 50,-€ ■  
 

„AKCIA100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v ZH: 
■ Marta Luptovská 20,-€ ■ Viera Flešková 50,-€ ■ Elena Boriková 100,-€ ■ Dušan 
Schmidt 100,-€ ■ rod. Juríčková 300,-€ ■  
 
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 
 „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: 

Evanjelický posol za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Evanjelický spevník za 12,00 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Magnetky ECAV Kremnica za 2,50 € 
Perá ECAV Kremnica za 1,00 € 

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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