
Epištola: 
2. Korintským 5, 18 – 20  
 

Evanjelium: 
Ján 12, 20 – 33  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 6/2018 
11. február 2017 – Predpôstna nedeľa – Dar Božej lásky 

SLUŽBY BOŽIE: 
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod. 
Služby Božie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“    
Piesne:                                                      Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text: 1. Jánov 2, 1 – 6 

„1Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme 
obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. 2On je obeťou zmierenia za naše 
hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3Podľa toho vieme, že sme 
Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. 4Kto hovorí: Poznám Ho, ale 
nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. 5Ale kto zachováva 
Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, 

že sme v Ňom. 6Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“ 

OZNAMY: 
 V stredu začína pôstne obdobie. V našom zbore ho začneme službami Božími 

v chráme Božom v Žiari nad Hronom o 15:30 hod. a v zborovej miestnosti na fare 
v Kremnici o 17:00 hod. 

 Biblické hodiny ani v stredu v Kremnici, ani vo štvrtok v Žiari nad Hronom nebudú 

  Nácvik zb. spevokolu bude v stredu o 18:00 hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 V sobotu o 9:30 hod. bude konfirmačné vyučovanie pre 2. ročník konf. prípravy na 
fare v Kremnici 

 V sobotu o 15:00 hod. pozývame v rámci Národného týždňa manželstva na 
prednášku MANŽELSTVO Martin a Katarína Lutherovci. 

  Budúcu nedeľu – 1. pôstnu – 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. 

 2% zo svojich daní môžete aj tento rok venovať: 

1. nadácia Kresťanská obnova – na dostavbu evanjelického kostola v Žiari n/Hr. 

2. občianske združenie Talitha kumi – pomoc pre Sibylku a Vladka Prídavkovcov. 
Potrebné tlačivá sú k dispozícii na farskom úrade 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: 
■ bohuznáma rod. pri príležitosti 40. narodenín manželky a matky z vďačnosti za 
všetko požehnanie v živote obetuje 200,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ 
rod. Schmidtová a Považanová pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starkou, 
prastarkou a príbuznou Julianou Schmidtovou (†89r.), s ktorou sme sa v nádeji 
vzkriesenia a večného života rozlúčili v sobotu 10.2. t. r. na cintoríne v Kremnici, 
obetuje 100,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. a príbuzní s. Heleny 
Majerovej (†106r.), s ktorou sme sa v nádeji večnosti rozlúčili v stredu 31.1. t. r., 
obetuje na opravu cirkevného areálu v Kremnici 100,-€ ■ rod. Daubnerová pri 
spomienke na svoju pred rokom zosnulú matku Annu Dobrotkovú, obetuje 40,- € na 
potreby CZ ■ rod. Sekerková pri spomienke na 2. výročie úmrtia manžela, otca, 
starého otca Jána Sekerku obetuje 100,-€ na dostavbu kostola v Žiari nad Hronom ■ 
rod. Juríčková zo Žiaru nad Hr. obetuje 100,-€ na potreby CZ ■  
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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