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Starozmluvný text: 

1. Mojžišova 3, 1-7.14-19 

Evanjelium:  

Matúš 4, 1 – 11  

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 9/2017 
5. marec 2017 – 1. pôstna nedeľa. Téma: Boj s pokušeniami 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. a. v. kostola Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Služby Božie začíname predspevom: „Ó, Ježiši, Tvoje umučenie“ 
 
Piesne  
a  
liturgické texty: 

 
 
 

 
Kázňový text: 
Jonáš 3, 1 – 10  

„1Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: 2Vstaň, choď do veľkého 
mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. 3Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu 
Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom, na tri dni 
chôdze. 4Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: Ešte štyridsať dní, a Ninive 
bude vyvrátené! 5Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po 
najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. 6Keď sa správa o tom dostala k ninivskému kráľovi, 
ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do popola. 7Potom 
dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šľachticov: Nech ani ľudia ani zvieratá, 
rožný statok ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani vodu nepijú. 8A nech sa ľudia i 
zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu; nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a 
od násilia, čo má na rukách. 9Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho 
blčiaceho hnevu a nezahynieme. 10Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej 
cesty, bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.“ 

OZNAMY: 
• V stredu bude 1. pôstna večiereň v zb. miestnosti na fare v Kremnici o 16:30 hod. Srdečne 

pozývame využiť pôstny čas v spoločenstve a pri Božom slove. 
• Po skončení večierne, cca o 18:00 hod. bude nácvik spevokolu v zb. miestnosti na fare 

v Kremnici 
• Vo štvrtok sa stretne Modlitebné spoločenstvo na Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom 

o 15:00 hod. 
• Vo štvrtok bude 1. pôstna biblická hodina v Žiari nad Hronom na Gymnáziu M. Rúfusa 

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

o 17:00 hod. 
• Budúcu nedeľu – 2. pôstnu – služby Božie nebudú z dôvodu účasti na oslavách reformácie 

v Banskej Bystrici 
• Súbežne s každými službami Božími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej besiedky 

v zborovej miestnosti na fare v Kremnici.  
• Budúcu nedeľu 12. marca t. r. sa uskutoční misijné podujatie k 500. výročiu reformácie 

„Oslobodení Božou milosťou“ v Banskej Bystrici. Odchod autobusu je o 8:00 hod. 

z parkoviska JELEŇ. Autobus ďalej zastavuje na zastávkach: Horná Ves, Dolná Ves, 
Bartošova Lehôtka, AS Žiar nad Hronom. 

• 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 vďačná za ďalší rok života, za Božie vedenie, ochranu a požehnanie 
v radostiach i starostiach života, prosí o spoločnú modlitbu za Božiu priazeň v ďalších rokoch 
a obetuje 50,-€ na potreby CZ ■ bohuznáma rodina prosiaca o modlitby pred operáciou 
manželky, matky a starkej obetuje 40,-€ na potreby CZ ■ bohuznáma sestra pri 10. výročí 
úmrtia manžela obetuje 50,-€ na potreby CZ ■ br. farár Ján Kecer obetuje na stavbu kostola 
v Žiari n/Hr. 50,-€ ■ 
DESIATKY za mesiac február: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ bohuznáma 
rodina 30,-€ 
 „AKCIA100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v ZH: 
Břetislav Voldán 100,-€ ■ Oľga Voldánová 100,-€ ■ Miroslava Voldánová 100,-€ ■ Július Klein 
100,-€ ■ Mária Kleinová 100,-€ ■ Ing. Július Klein 100,-€ ■ Miroslava Balková 100,-€ ■ Anna 
Šipošová 100,-€ ■ Ľubica Považanová 60,-€ ■ Jozef Stajník 100,-€ ■ Katarína Brezníková 50,-€ ■  
Helena Podhorániová 100,- € ■ Zuzana Tomanová 100,-€ ■ Milan Rybársky 100,-€ ■ Zuzana 
Štrbová 50,-€ ■ Dana Juríčková 20,-€ ■ Anna Strohnerová 50,-€ ■ Zuzana Barátová s rodinou 
200,-€ ■ Emília Veselovská 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 
2% zo svojich daní môžete aj tento rok venovať:  
1. nadácia Kresťanská obnova – na dostavbu evanjelického kostola v Žiari nad Hr. 
2.  občianske združenie Talitha kumi – pomoc pre Sibylku a Vladka Prídavkovcov 
Potrebné tlačivá sú k dispozícii na farskom úrade v Kremnici 
„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: 

Magnetky ECAV Kremnica za 2,50 € 
Perá ECAV Kremnica za 1,00 € 
Evanjelický posol za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha 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  


