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Starozmluvný text: 
Kniha Jozuova 24, 19 – 24 
 

Evanjelium: 
Marek 16, 14 – 16  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 1/2018 
7. január 2017 – 1. nedeľa po Zjavení. Nedeľa misie 

Téma: Jeţišov krst 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
 
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
„Ó, Jeţiši, Tvoje narodenie“ 

    
                     Liturgické texty: 
 
  Piesne:                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text:  
Matúš 28, 18 – 20a 

„18Jeţiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na 
zemi.19Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna 

i Ducha Svätého 20a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ 

 
OZNAMY: 

 Zborový farár, sestry kostolníčky, aj sestry kantorky srdečne ďakujú za vianočné 
ofery im určené 

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

 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 Ţiari n/Hr. o 16:00 hod. 

 Budúcu nedeľu – 2. po Zjavení – budú sluţby Boţie v chráme Boţom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod. a v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. tieţ v riadnom čase 
o 11:00 hod. 

 Súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 Vstupenky na Zborový večierok v cene 20,-€ si môţete zakúpiť u s. Štefanovičovej. 
Večierok sa koná v piatok 2.2.2018 o 18:00 hod. v kremnickej Mincovni. 

 Vyučovanie náboţenstva: 

škola deň čas 

ZŠ P. 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  

Ev. a. v. fara Kremnica streda 13:30 - 14:15  

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

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

MILODARY: 
■ sestry Nelka Hudecová a Helenka Schmidtová z vďačnosti oproti Pánu Bohu za 
ďalší rok ţivota, za zdravie a Boţie poţehnanie obetujú 100,-€ na opravu cirkevného 
areálu v Kremnici ■ dcéry Elena Milčíková a Oľga Pivarčová si s rodinami 
pripomínajú 29. výročie úmrtia otca Jozefa Daubnera a 20. výročie úmrtia matky 
Márie Daubnerovej a pri tejto príleţitosti obetujú na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici 100,-€ ■ s. Katarína Pacalajová pri príleţitosti okrúhleho jubilea 80. 
narodenín z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,-€ na dostavbu kostola v Ţiari 
n/Hr. ■ rod. Struhárová obetuje na dostavbu kostola v Ţiari n/Hr. 100,-€ ■ rod. 
Flešková obetuje na dostavbu kostola v Ţiari n/Hr. 50,-€ ■ rod. Petrušová obetuje na 
dostavbu kostola v Ţiari n/Hr. 400,-€ ■ s. Anna Strohnerová obetuje 50,-€ na opravu 
cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. Prídavková pri príleţitosti 5. narodenín syna 
Vladka obetuje 20,-€ na potreby CZ ■ 

DESIATKY za mesiac december: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■  
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN: Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                     Dcérocirkev Ţiar 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 východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Tesnou bránou na rok 2018 za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,50 € 
Tranovského evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,00 € 
Hrad prepevný na rok 2018 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 Kriţku 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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