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Starozmluvný text: 

Žalm 118, 24 – 29  

Evanjelium: 

Ján 14, 23 – 27  

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 21/2017 

Zborový deň Lúčky 

4. jún 2017 – 1. slávnosť svätodušná. PENTECOSTE 
Téma:  Zoslanie Ducha Svätého 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Lúčky: 9:00 hod.  
Služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 

  
 

 
 
Piesne  
a liturgické texty: 
 
 
 
 
 
Kázňový text: 
Skutky 2, 17 – 21  

„17V posledné dni - hovorí Boh - vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, 
a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a 
vaši starci snívať sny. 18Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie 
dni zo svojho Ducha, a budú prorokovať. 19A urobím zázraky hore na nebi a 
znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru. 20Slnko sa premení na tmu a 
mesiac na krv skôr, ako príde veľký a slávny deň Pánov. 21A vtedy každý, kto bude 
vzývať meno Pánovo, bude zachránený.“ 

OZNAMY: 
 Predsedníctvo CZ na podnet dištriktuálneho biskupa ZD ECAV Milana Krivdu, 

zvoláva zasadnutie celozborového presbyterstva na nedeľu 11. júna t. r., ktoré sa 
uskutoční o 14:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici.  

 Služby Božie zajtra, v pondelok, na 2. slávnosť svätodušnú budú v chráme Božom 
v Kremnici o 17:00 hod. 

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

 Nácvik zborového spevokolu bude v stredu po skončení biblickej hodiny cca o 18:00 
hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

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

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

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

 Budúcu nedeľu – sviatok Svätej Trojice – 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.  

 V nedeľu je tiež ohlásená vizitácia dištriktuálneho biskupa ZD ECAV Milana Krivdu 

 Súbežne s každými službami Božími 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 týždeň. 

 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: 
■ s. Anna Strohnerová, ktorá nedávno aj spolu s manželom oslávila 80. narodeniny 
a zároveň si pripomínajú aj výročie uzavretia manželstva, ďakujúc Pánu Bohu za 
všetku milosť, vernosť, lásku a požehnanie obetuje 100,- na opravu cirkevného 
areálu v Kremnici ■ br. farár Ján Kecer obetuje 50,-€ na dostavbu kostola v Žiari 
n/Hr. ■  

DESIATKY za mesiac máj: 
■ 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 – dvojčíslo za 1,30 € 
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 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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