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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 4/2018 
 

28. január 2017 – Deviatnik – Nezaslúţená milosť 
Matkocirkevný a dcérocirkevný výročný konvent 

 

SLUŽBY BOŽIE: 
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 13:00 hod. 
 
Sluţby Boţie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 

    
                                       
 
             Piesne:                                                        
 
 
 
 
 
 
Kázňový text:  
1 Samuelova 7, 12 

„Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal mu meno 
Eben-Ézer a riekol: Aţ potiaľto pomáhal nám Hospodin.“ 

OZNAMY: 
 Predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie celozborového presbyterstva na pondelok 

29.1. t. r. so začiatkom o 17:00 hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici. Prosíme 
všetkých presbyterov o účasť. 

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

 Nácvik zborového spevokolu bude v stredu 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. 

 V piatok, počas polročných prázdnin je pre deti pripravený program s názvom 
„Arašidová párty“. Prosím, prihláste svoje deti do stredy 31.1. t. r. na FÚ 

 Budúcu nedeľu – Nedeľu po Deviatniku – budú sluţby Boţie iba v Kremnici a budú 
spojené so zasadnutím celozborového výročného konventu so začiatkom o 9:00 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. V Ţiari nad Hronom sluţby Boţie 
nebudú.  

 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. V cene 
vstupenky je ţivá hudba, prípitok, večera, káva, zákusok, nealko, švédske stoly 
a kopec dobre nálady  Tešíme sa na vás... 

 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 Polročné prázdniny 

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 
 

SMÚTOČNÝ OZNAM: 
Pán Boh si k sebe na večnosť povolal najstaršiu členku nášho cirkevného zboru 
sestru Helenu Majerovú vo veku poţehnaných 106 rokov. Posledná rozlúčka bude 
v stredu o 13:00 hod. v Dome smútku v Kremnici. 

MILODARY: 
■ s. Valika Melcerová si s láskou a úctou spomína na svoju pred rokom zosnulú 
mamu Annu Melcerovú a pri tejto príleţitosti obetuje 50,- € na opravu cirkevného 
areálu v Kremnici ■  
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 za 0,65 € 
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  

mailto:kremnica@ecav.sk
https://www.facebook.com/ecavkremnica.sk
mailto:jmpacek@gmail.com

