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Evanjelium: 
Ján 5, 17 – 21  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 3/2018 
21. január 2017 – 3. nedeľa po Zjavení 

Téma: Jeţišovo premenenie 

SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou: 
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:  
Izaiáš 43, 15 – 21  

„15Ja, Hospodin, som váš Svätý, Stvoriteľ Izraela, váš kráľ. 16Takto vraví 
Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody, 17ktorý vyviedol 
vozy a kone, vojsko spolu so silákmi; leţia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako 
knôt: 18Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvaţujte! 19Ajhľa, tvorím nové; 
uţ teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v 
pustatine. 20Uctievať ma bude poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na 
púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud; 21ľud, ktorý som si 
utvoril, zvestovať bude moju chválu.“ 

OZNAMY: 
 Predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie matkocirkevného presbyterstva na pondelok 

22.1. t. r. so začiatkom o 16:00 hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici.  

 V stredu pozývame na ekumenické bohosluţby do Kremnice, ktoré sa konajú pri 
príleţitosti Týţdňa modlitieb za jednotu kresťanov. Budú sa konať v Kostole sv. 
Alţbety v Kremnici o 18:00 hod. 

 Biblická hodina, ani spevokol v stredu nebudú 

  Vo štvrtok bude biblická hodina na Gymnáziu M. Rúfusa v Ţiari n/Hr. o 16:00 hod. 

 Predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie dcérocirkevného presbyterstva na štvrtok 
25.1. t. r. so začiatkom o 17:00 hod. na Gymnáziu M. Rúfusa v Ţiari n/Hr.  

 Budúcu nedeľu – Deviatnik – budú sluţby Boţie spojené so zasadnutím 
matkocirkevného výročného konventu so začiatkom o 9:00 v zborovej miestnosti 
na fare v Kremnici. Rovnako aj v Ţiari n/Hr. budú sluţby Boţie spojené so 
zasadnutím dcérocirkevného výročného konventu v chráme Boţom výnimočne 
so začiatkom o 13:00 hod. popoludní. 

 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. 

 Do pozornosti dávame divadelné predstavenie KRVAVÝ TRÓN, ktoré sa uskutoční 
3.2. t. r. o 15:00 hod. v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. 
Vstupné: 5,-€. 

 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: 
■ rod. Madudová, ktorá si s vďačnosťou a láskou spomína na svojho pred dvomi 
rokmi zosnulého manţela, otca, starého otca Jaroslava Madudu a na dávnejšie 
zosnulých rodičov a bratov Mutňanských, obetuje 70,-€ na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici ■ br. Milan Rybársky obetuje 50,-€ na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici ■ sestry rod. Blahyjové s prosbou o modlitbu za sestru Irenku obetujú na 
potreby CZ 50,-€ ■  
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 posol – dvojčíslo za 1,30 € 
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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