
Istý kazateľ prišiel v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kostola a niesol 
hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa kazateľnice. Viacerí 
ľudia v údive nadvihli obočie, keď pastor prehovoril. Hovoril, ako sa raz prechádzal 
po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol túto klietku. Boli v nej tri malé divé 
vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom. Zastavil ho a spýtal sa:  
-  „Čo to tam máš, synak?“ 
-  „Len pár starých vtákov.“, odpovedal. 
-  „Čo chceš s nimi robiť?“, spýtal sa kazateľ. 
-  „Zobrať ich domov a hrať sa s nimi.“, odpovedal. 
- „Budem ich dráždiť a vytrhávať im perie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa zabavím.“  
- „Ale skôr či neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa to baviť. Čo urobíš potom?“ 
- „Ale, mám aj zopár mačiek.“, povedalo malé chlapčisko. „Radi si na nich pochutia, 
dám vtáčikov im.“ 
Kazateľ na moment stíchol. 
- „Koľko chceš za tie vtáky, synak?“ 
- „Čoo??!!! Na čo by vám boli, pane? Sú to len obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú 
- a vôbec nie sú pekné!“ 
- „Koľko?“, znovu sa spýtal kazateľ.  
Chlapec si ho premeral, ako by bol bláznivý a povedal:  
- „10 Eur!“ 
Kazateľ siahol do vrecka a vytiahol desaťeurovku. Dal ju chlapcovi do ruky a ten 
zmizol rýchlo ako blesk. Potom kazateľ zdvihol klietku, a niesol ju na koniec aleje, 
kde bol strom a malý trávnik. Položil ju na zem, otvoril dvierka a klopaním na 
mriežku klietky presvedčil vtáčiky, aby vyleteli. Pustil ich na slobodu... 

Jedného dňa sa rozprával Ježiš s Diablom. Diabol sa práve vrátil z Rajskej 
záhrady a škodoradostne sa chválil:  
- „Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet ľudí. Nastavil som pascu, starú 
návnadu, vedel som, že neodolajú. Mám ich všetkých! Do jedného!“ 
- „Čo s nimi budeš robiť?“, spýtal sa Ježiš. 
Satan odpovedal:  
- „Chaa, budem sa zabávať! Budem ich učiť ako sa sobášiť a rozvádzať, ako sa majú 
nenávidieť a škodiť si, naučím ich piť a fajčiť a preklínať. Naučím ich ako vynájsť 
pušky a bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na tu zábavu!“ 
-  „A čo urobíš potom?“, spýtal sa Ježiš. 
-  „Zabijem ich!“, hrdo sa vypol Satan. 
-  „Koľko za nich chceš?“, spýtal sa Ježiš. 
- „Hádam by si tých ľudí nechcel?! Nie je v nich ani štipka dobra. Keď si ich vezmeš, 
budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba, budú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich 
nechceš!“ 
-  „Čo za nich chceš?“, opäť sa opýtal. 
Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa: 
 - „Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!“ 
Ježiš povedal: 
- „Máš ich!“ a zaplatil. 
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Syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú Ho; 
ale keď Ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 

Marek 9, 31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša,  
toho ukrižovaného!  

Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal;  
poďte, viďte miesto, kde ležal.  

A choďte rýchlo;  
povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych...“ 

Matúš 28, 5 – 7  



Bohoslužobné príležitosti a vnútromisijné aktivity: 
Služby Božie sa konajú každú nedeľu a sviatok o 9:00 hod. v chráme Božom 

v Kremnici a o 11:00 hod. na gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom. Ak cirkevný 
sviatok pripadne na pracovný deň, služby Božie sa konajú zväčša iba v kremnickom 
chráme podvečer o 17:00 hod. Každú poslednú nedeľu v mesiaci je v rámci služieb 
Božích možné pristúpiť k spovedi a k Večeri Pánovej. 

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

Biblické hodiny pre dospelých bývajú v Kremnici vždy v stredu o 16:30 hod. 
v zborovej miestnosti na fare, v Žiari nad Hronom vždy vo štvrtok o 16:00 hod. na 
Gymnáziu M. Rúfusa. 

Modlitebné spoločenstvo sa stretáva každý štvrtok o 15:00 hod. na 
Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom. 

Stretnutia evanjelickej mládeže sa konajú každý piatok o 17:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

V cirkevnom zbore pôsobí aj zborový spevokol, ktorý nacvičuje vždy 
v stredu o 18:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

Vyučovanie náboženstva počas školského roka: 

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 

 Hospodárske aktivity: 
 V tomto roku pokračujeme v prípravných fázach obnovy cirkevného areálu 
v Kremnici (kostol, stará fara, nová fara).  

Najvýznamnejšou aktivitou je stavba, resp. dostavba chrámu Božieho 
v dcérocirkvi Žiar nad Hronom. V tomto roku nás čaká ešte inštalácia osvetlenia, 
zariadenie interiéru, rôzne dokončovacie práce, terénne úpravy, zateplenie a fasáda 
na celom objekte. Práce sú nastavené a rozbehnuté tak, že ak Pán Boh dá, v nedeľu 
29. októbra t. r. bude posviacka kostola. 

Aj vy môžete pomôcť pri hospodárskom napredovaní zboru modlitbou či 
finančným darom. Pre darcov pripájame číslo účtu v tvare IBAN: 
Kremnica: SK8009000000000074337132 
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) 
MILODARY: 
■ pri spomienke na svojich zosnulých rodičov obetuje s. Eva Sachs 50,-€ a s. 
Ľubomíra Sarköziová 10,-€ ■ bohuznáma sestra obetuje 20,-€ na potreby CZ ■ rod. 
Galádiková pri poslednej rozlúčke so synom a bratom Jurajom Galádikom (60r.), 

s ktorým sme sa v nádeji vzkriesenie rozlúčili vo štvrtok na cintoríne v Janovej 
Lehote, obetuje 60,-€ na stavbu kostola v Žiari n/Hr. ■ pozostalá dcéra pri poslednej 
rozlúčke so svojou matkou Alžbetou Fojtíkovou (80r.), s ktorou sme sa v nádeji 
večného života rozlúčili vo štvrtok na cintoríne v Žiari n/Hr, obetuje 60,-€ na stavbu 
kostola v Žiari n/Hr. ■ pri 7. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca obetuje rod. 
Podhorániová a rod. Valková 50,-€ ■  
„AKCIA100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v ZH: 
■ Anna Mališová 100,-€ ■ rod. Hašková 20,-€ ■  
 

Prosíme všetkých, ktorí nemajú vyrovnaný cirkevný príspevok na rok 2017, aby 
nezabudli a splnili si tak svoju povinnosť členov CZ ECAV Kremnica. Z cirkevného 
príspevku sa uhrádza za každého člena seniorálny, aj dištriktuálny príspevok. Na 
základe zaplateného cirkevného príspevku sa tiež tvorí aj kartotéka (evidencia) 

členov ZC ECAV Kremnica. Ďakujeme za pochopenie. 
 

Ofery, ktoré odporúčame do vašej štedrosti: 
Kremnica: Zelený štvrtok pre slova Božieho kazateľa, Veľkonočná nedeľa pre sestry 
kostolníčky  
Žiar nad Hronom: Veľký piatok pre slova Božieho kazateľa 

 
Rozpis najbližších bohoslužobných príležitostí v CZ ECAV Kremnica 

 

9. apríl 6. pôstna nedeľa 9:00 Ev. kostol Kremnica pašiové sl. Božie 

9. apríl 6. pôstna nedeľa 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr. pašiové sl. Božie 

12. apríl   10:00 DD a DSS Kremnica Večera Pánova 

13. apríl Zelený štvrtok 14:00 DD a DSS Žiar n/Hr. Večera Pánova 

13. apríl Zelený štvrtok 15:00 DD Janova Lehota Večera Pánova 

13. apríl Zelený štvrtok 17:00 Ev. kostol Kremnica Večera Pánova 

14. apríl Veľký piatok 9:00 Ev. kostol Kremnica pašiové sl. Božie 

14. apríl Veľký piatok 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr. pašiové sl. Božie s VP 

16. apríl 1. slávnosť veľkonočná 9:00 Ev. kostol Kremnica slávnostné sl. Božie 

16. apríl 1. slávnosť veľkonočná 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr. slávnostné sl. Božie 

17. apríl 2. slávnosť veľkonočná 9:00 Ev. kostol Kremnica služby Božie s VP 
 
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. 

Uzávierka Informačného listu 15/2017 je vo štvrtok 20.4.2017o 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  


