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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 5/2018 
 

4. február 2017 – Nedeľa po Deviatniku – Dar Božieho slova 
Celozborový výročný konvent 

 

SLUŽBY BOŽIE: 
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod. 
Služby Božie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 

    
Piesne:                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text:  
Ozeáš 2, 14 – 20 . 25b 

„14Spustoším jej vinič i figovníky, o ktorých hovorí: Ony sú mojou mzdou, ktorú mi 
dali moji milenci. Ale ja ich zmením na les a poľná zver ich poobžiera. 15Potrestám ju 
pre dni baalov, keď im kadievala, zdobila sa svojím prsteňom a šperkom, a tak 
chodila za svojimi milencami, ale na mňa zabudla – znie výrok Hospodinov. 16Preto, 
hľa, vyvábim ju a zavediem na púšť; Budem sa o ňu uchádzať. 17Tam jej dám jej 
vinice a údolie Áchor spravím bránou nádeje. Tam potom bude povoľná ako 
v dňoch svojej mladosti, ako keď vychádzala z Egypta. 18V ten deň – znie výrok 
Hospodinov – budeš ma volať: Muž môj, a nebudeš ma už volať: Baal môj. 
19Odstránim z jej úst mená baalov a na ich mená si už nespomenú. 20V ten deň 
uzavriem pre nich zmluvu s poľnou zverinou, s nebeským vtáctvom a s plazmi; 
zničím luk, meč i vojnu v krajine a dám im líhať v bezpečí. 25bLóammímu poviem: 

Ľud môj si ty, a on povie: Bože môj!“ 

 
OZNAMY: 

 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 namiesto biblickej hodiny bude ekumenické stretnutie na Gymnáziu    
M. Rúfusa v Žiari n/Hr. o 16:00 hod. 

 Budúcu nedeľu – Nedeľu predpôstnu – budú služby Božie v chráme Božom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod. a v chráme Božom v Žiari n/Hr. tiež 
v riadnom čase o 11:00 hod. 

 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 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: 
■ s. Jana Halušková obetuje na dostavbu kostola v Žiari nad Hronom milodar 30,-€ ■  

 
DESIATKY za mesiac január: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma sestra 20,-€ ■  
 
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 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 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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