
121 
305 
318 
144 

A – 35 

Starozmluvný text: 

 

Evanjelium:  

Ján 16, 23 – 27       

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 19/2017 
21. máj 2017 – 5. nedeľa po Veľkej noci. ROGATE. 

Téma:  Modlitba činiteľov slova 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. a. v. kostola Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 

  
 

 
 
Piesne  
a liturgické texty: 
 
 
Kázňový text: 
Jakub 1, 22 – 25  

„22Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami 
seba. 23Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa muţovi, 
ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; 24videl sa totiţ, ale odišiel a ihneď 
zabudol, aký je. 25Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie 
ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom 

konaní.“ 

OZNAMY: 
 V stredu bude namiesto biblickej hodiny „Reformačný večer“ pod názvom „Po 

stopách Dr. Martina Luthera“. Pripravená je prezentácia, krátky dokument zo 
ţivota reformátora Dr. Martina Luthera, malé občerstvenie. Srdečne pozývame 
o 16:30 hod. do zb. miestnosti na faru v Kremnici.  

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

 Vo štvrtok je sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo. Sluţby Boţie budú v Ţiari 
n/Hr. v kostole o 15:00 hod., v Kremnici v chráme Boţom o 17:30 hod. 

 V rámci osláv jubilejného reformačného roka budú v našom CZ hosťovať účastníci I. 
ročníka pochodu po stopách hrdinov SNP v sprievode duchovných ekumenickej 
pastoračnej sluţby. O 17:00 hod. sa uskutoční pietny akt kladenia vencov pri 
pomníku SNP v Kremnici, potom sa všetci účastníci presunú do nášho chrámu, 
kde budeme spoločne slúţiť sluţby Boţie. Srdečne pozývame. 

 Modlitebné spoločenstvo, ani biblická hodina v Ţiari n/Hr. vo štvrtok nebudú 

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

 Budúcu nedeľu – Nedeľu po Vstúpení budú sluţby Boţie iba v chráme Boţom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod. V zbore budeme mať slávnosť 
konfirmácie. Konfirmovaní budú štyria konfirmandi. V Ţiari n/Hr. sluţby Boţie 
nebudú.  

 Súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici.  

 V sobotu 3.6. so začiatkom o 9:00 hod. sa uţ tradične uskutoční brigáda v areáli 
kostola v Lúčkach. Občerstvenie je zabezpečené. 

 V nedeľu 4.6. bude Zborový deň v areáli kostola v Lúčkach, ktorý začneme sluţbami 
Boţími v lúčanskom kostole o 9:00 hod. Z tohto dôvodu sluţby Boţie ani 
v Kremnici, ani v Ţiari n/Hr. nebudú. Doprava do Lúčok, aj občerstvenie sú 
zabezpečené. 

 Letný denný biblický tábor sa bude konať v dňoch 10.-14. júla t. r. Cena pre deti 
evidované v kartotéke CZ je 15,-€, pre ostatné deti 25,-€/celý týţdeň. 

 Vyučovanie náboţenstva: 

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: 
■ s. Alenka Kotláriková pri príleţitosti svojich narodenín, vďačná Pánu Bohu za 
vedenie a poţehnanie obetuje 50,-€ na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. ■ s. Elena 
Beňová pri príleţitosti svojich 81. narodenín, vďačná Pánu Bohu za ďalší rok ţivota 
a za Jeho poţehnanie obetuje 50,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. 
Štrbová pri spomienke na rodičov Pavla Hrku pred 69. a Zuzany Hrkovej pred 28. 
rokmi zosnulými a Tibora Štrbu pred 39. a Margity Štrbovej pred 27. rokmi 
zosnulými, obetuje 50,-€ na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. ■ 

„AKCIA100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v Žiari n/Hr.: 
■ rod. Straňáková 20,-€ ■ Ruţena Chmelková 50,-€ ■   
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN: Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                     Dcérocirkev Ţiar 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 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 

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 Kriţku 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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