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Starozmluvný text: 

1. Petrov 2, 11 – 17  

Evanjelium:  

Ján 16, 16 – 22     

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 17/2017 
7. máj 2017 – 3. nedeľa po Veľkej noci. JUBILATE 

Téma:  Rozlúčka a návrat 

SLUŽBY BOŽIE:  
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: Žalm 66, 1 – 9   

„1Zvučne plesaj Bohu, celá zem, 2ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte 
Jeho chválospev! 3Povedzte Bohu: Aké úžasné sú Tvoje skutky! Pre Tvoju veľkú moc 
Ti pochlebujú Tvoji nepriatelia. 4Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech 
ospevujú Tvoje meno! Sela. 5Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom 
konaní voči ľuďom. 6Premenil more na suchú zem, cez rieku prešli na nohách; nuž 
radujme sa v Ňom! 7On svojou mocou večne panuje, Jeho oči skúmajú národy, nech 
sa nepovyšujú odbojníci! Sela. 8Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne 

rozhlasujte Jeho chválu! 9On duši našej život dal, nedal sklátiť sa našej nohe.“ 

 
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. 

 V piatok o 18:00 hod. sa stretne prípravný výbor k letnému biblickému táboru. 
Prosíme všetkých, ktorí majú záujem spolupracovať pri jeho príprave, aby sa 
zúčastnili tohto stretnutia.  

 V sobotu o 13:00 hod. bude v zb. miestnosti na fare v Kremnici konfirmačná 
príprava pre 1. ročník 

 Budúcu nedeľu – 4. 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. Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim 
matkám. S deťmi sme pripravili krátky program ku Dňu matiek. 

 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 s láskou obetuje na potreby CZ 50,-€ ■ pozostalá manželka, 
s vďakou, láskou a úctou spomínajúca na svojho pred 5. rokmi zosnulého manžela 
Ondreja Holuba obetuje na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. 50,-€ ■ br. farár Ján Kecer 
obetuje na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. 50,-€ ■  
 

„AKCIA100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v Žiari n/Hr.: 
■ Peter Weis 50,-€ ■ Elena Lešková 100,-€ ■ Judita Stanková 50,-€ ■  

DESIATKY za mesiac apríl: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 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: 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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