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Starozmluvný text: 

Žalm 37, 3 – 11  

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 20/2017 
28. máj 2017 – Nedeľa po Vstúpení – Slávnosť konfirmácie 

Téma:  Príprava na posledné veci 

 
SLUŽBY BOŽIE so spoveďou a Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Sluţby Boţie začíname predspevom: „Vojdite, plesajme“ (ES č. 605) 

  
 

 
 
Piesne  
a liturgické texty: 
 
 
 
Kázňový text: 
Matúš 6, 19 – 21  

„19Nezhromaţďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa 
zlodeji vlamujú a kradnú. 20Ale zhromaţďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ 
ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. 21Lebo kde je tvoj poklad, 

tam bude aj tvoje srdce.“  

OZNAMY: 
 V stredu bude biblická hodina v zborovej miestnosti na fare v Kremnici o 16:30 hod. 

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

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

 Biblická hodina v Ţiari n/Hr. bude vo štvrtok o 16:00 hod. na Gymnáziu M. Rúfusa 

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

 V sobotu bude brigáda v areáli kostola v Lúčkach so začiatkom o 9:00 hod. Dopravu 
zabezpečíme kyvadlovo z autobusovej stanice Kremnica. Občerstvenie je takisto 
zabezpečené. 

 V sobotu bude ekumenická poboţnosť v Šturci, ktorá je venovaná spomienke na 
banské nešťastie a baníkov zahynutých pri prácach v podzemí. Zraz účastníkov 
je o 16:00 hod. pred Kremnickou banskou spoločnosťou, odkiaľ sa v sprievode 
presunieme k banskému prepadlisku 

 V nedeľu – 1. slávnosť svätodušnú – sme pripravili Zborový deň v areáli kostola 
v Lúčkach, ktorý začneme sluţbami Boţími o 9:00 hod. Z tohto dôvodu sluţby 
Boţie ani v Kremnici, ani v Ţiari n/Hr. nebudú. Doprava do Lúčok je opäť 
zabezpečená kyvadlovo z autobusovej stanice Kremnica. Počítajte zároveň aj so 
spoločným obedom v Lúčkach. Srdečne pozývame. 

 Sluţby Boţie na 2. slávnosť svätodušnú budú v pondelok 5.6. v chráme Boţom 
v Kremnici o 17:00 hod. 

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

 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. Jarka Páričková pri príleţitosti významného ţivotného jubilea 70-tich rokov, 
vďačná Pánu Bohu za všetko poţehnanie a s prosbou o Boţiu priazeň za seba i za 
rodinu obetuje 50,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici a 50,-€ na stavbu 
kostola v Ţiari n/Hr. ■ rod. Fillová, Tíšťanová, Broţová pri konfirmácii dcéry, 
vnučky a pravnučky Dominiky obetujú 100,-€ na reštauráciu oltárneho obrazu 
v chráme ■ pri konfirmácii dcéry a vnučky Viktórie obetuje rod. Kýpeťová 70,-€ na 
stavbu kostola v Ţiari n/Hr. a rod. Weissová a Ferenčíková 120,-€ na opravu 
cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. Paceková a Veselovská pri konfirmácii syna, 
vnuka a pravnuka Tomáša obetujú 150,-€ na opravu cirk. areálu v Kremnici ■ rod. 
Domiňáková pri poţehnaní domácnosti obetuje 20,-€ na opravu cirk. areálu 
v Kremnici ■ 
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 € 
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 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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