
CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 12/2017 
2. apríl 2017 – 5. pôstna nedeľa – Smrtná 

Téma:  Pravý Veľkňaz a Prostredník 
 

PAŠIOVÉ 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:  
„Otče nebeský, Svoriteľu sveta, Bože, Kyrie elejson“ 
Ďalej postupujeme ako je uvedené v Pašiách na 
Smrtnú nedeľu 

 
 
OZNAMY: 

• Predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie 
dcérocirkevného presbyterstva na štvrtok o 17:30 hod. v novostavbe kostola 
v Žiari nad Hronom. Prosíme presbyterov o účasť. 

• Dnes popoludní o 14:00 hod. sa uskutoční biblické stretnutie na Krahuliach 
u Bednárov, ktorým touto cestou aj ďakujeme za prijatie 

• V stredu, v prípade priaznivého počasia,  sa uskutoční brigáda vo farských 
záhradách. Prosíme ochotných brigádnikov, aby sa zúčastnili, začíname o 9:00 
hod. 

• V stredu bude posledná, 5. 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 
n/Hr. o 15:00 hod. 

• Vo štvrtok bude posledná, 5. pôstna biblická hodina v Žiari n/Hr. na Gymnáziu M. 
Rúfusa o 16:00 hod. 

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

• Budúcu nedeľu – 6. pôstnu – Kvetnú – 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. Na službách Božích sa budú čítať Pašie, 
nezabudnite si preto opäť miesto spevníka zobrať Pašie. 

• Súbežne s každými službami Božími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici.  

• Využite počas pôstneho času aj pastorálnu návštevu kňaza v domácnostiach, príp. 
prislúženie Večere Pánovej starým, chorým a imobilným členom cirkevného 
zboru 

• 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: 
■ pri 5. výročí úmrtia manžela, otca, starého otca Vladimíra Bednára si na neho 
s láskou a vďačnosťou spomína manželka Helena a dcéry s rodinami a na opravu 
cirkevného areálu v Kremnici obetujú 250,-€ a na dostavbu kostola v Žiari nad 
Hronom 250,-€ ■ pri spomienke na rodičov Ondreja Bohuša pri 28. výročí úmrtia a 
Annu Bohušovú pri 30. výročí úmrtia, obetujú na potreby CZ pozostalé deti: Viera 
20,-€, Ján 20,-€, Vasil 20,-€ a Igor 10,-€ ■  
DESIATKY za mesiac marec: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ 
„AKCIA100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v ZH: 
■ Ivan Dolinský 100,-€ ■ br. farár Ján Kecer 50,-€ ■ Mária Sklenková 100,-€ ■ Matej 
Tóth s manželkou 100,-€ ■  
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: 

Pašie za 6,00 € 
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  


