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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 44/2017 
19. november 2017 – 23. nedeľa po Svätej Trojici. Téma: O poslednom súde 

 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica:  
9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom:  
11:00 hod. 
 
Sl. Božie začíname predspevom: 
„Najsvätejší“ 

   
 
  Liturgické texty: 

 
Piesne:                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 
Kázňový text: Žalm 50, 1 – 6 . 23 
„1Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho 

západu. 2Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh, 3prichádza Boh náš, nemlčí; oheň 
pustoší pred Ním a vôkol Neho to veľmi buráca. 4On zhora volá na nebo a na zem, 
aby súdil svoj ľud: 5Zhromaždite ku mne mojich zbožných, čo uzavreli so mnou 
zmluvu pri obeti! 6Nebesá hlásať budú Jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. 
Sela. 23Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem 
Božiu pomoc.“ 

 
OZNAMY: 

 V stredu o 16:30 hod. bude biblická hodina v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 
Srdečne pozývame k biblickému štúdiu. 

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

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

 Budúcu nedeľu – 24. po Svätej Trojici – poslednú v cirkevnom roku – budú služby 
Božie v chráme Božom v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod., v chráme Božom 
v Žiari nad Hronom tiež v riadnom čase o 11:00 hod. Nakoľko je to posledná 
nedeľa v mesiaci, bude možné pristúpiť k spovedi a k prijímaniu darov svätej 
Večere Pánovej 

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

 Vyučovanie náboženstva: 

škola deň čas 

ZŠ Pavla Križku Kremnica piatok 11:45 – 12:30 a 12:40 – 13:25 

 ZŠ Angyalova Kremnica štvrtok 10:30 – 11:15 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. streda 7:45 – 8:30  

II. ZŠ Štefánikova ul. Žiar n/Hr. streda 9:40 – 10:25 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:30 – 13:15 

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok 13:30 – 14: 15 
 

MILODARY: 
■ mladomanželia Sedliakovci, ktorí si včera v chráme Božom v Kremnici vyprosili 
požehnanie pre svoje manželstvo, obetujú s vďačnosťou na potreby CZ 200,-€ ■    
rod. Jurančíková pri požehnaní manželstva krstnej dcéry Janky obetuje na potreby 
CZ 100,- € ■ rod. Kostrianová obetuje na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. 50,-€ ■ 
bohuznáma sestra sponzorovala nové kľakátka okolo oltára v kremnickom chráme 
v hodnote 150,-€ ■ 
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 spod Tatier za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Tesnou bránou za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,50 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2018 za 3,50 € 
Hrad prepevný za 4,00 € 
Reformačné sviece za 16,00 € 

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 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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