
Epištola: 
Jakub 1, 12 – 15  
 

Evanjelium: 
Matúš 16, 21 – 23  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 7/2018 
 

18. február 2018 – 1. nedeľa pôstna – Boj s pokušeniami 
 

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 umučenie“    
Piesne:                                                      Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text: Lukáš 4, 1 – 13  

„1Jeţiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní 
po púšti 2a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, aţ celkom 
vyhladol. 3Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boţí Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa 
stal chlebom. 4Jeţiš mu odpovedal: Je napísané, ţe človek nebude ţiť iba z 
chleba. 5Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky 
kráľovstvá sveta 6a povedal: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a 
dám ju tomu, komu chcem. 7Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. 8Jeţiš mu 
odpovedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš 
slúţiť. 9Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a 
hovoril mu: Ak si Boţí Syn, skoč odtiaľto. 10Veď je napísané: Svojim anjelom prikáţe 
o tebe, aby ťa chránili. 11A: Oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o 
kameň. 12Jeţiš mu odpovedal: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. 
13Keď diabol skončil všetky svoje pokúšania, načas od neho odišiel.“ 

OZNAMY: 
 Z dôvodu jarných prázdnin sa náboţenstvo vyučovať nebude a nebudú sa konať ani 

pôstne večierne, ani nácvik zborového spevokolu 

 Budúcu nedeľu – 2. pôstnu – 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. Nakoľko je to posledná nedeľa v mesiaci február, v rámci sluţieb 
Boţích bude moţné pristúpiť k spovedi a velebnej sviatosti Večere Pánovej 

 Súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími 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 Ţiari n/Hr. 
2. občianske zdruţenie Talitha kumi – pomoc pre Sibylku a Vladka Prídavkovcov. 
Potrebné tlačivá sú k dispozícii na farskom úrade v Kremnici a v ţiarskom kostole 

 Vyučovanie náboţenstva: 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok jarné prázdniny 

ZŠ Angyalova Kremnica štvrtok jarné prázdniny 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. streda jarné prázdniny 

II. ZŠ Štefánikova ul. Žiar n/Hr. streda jarné prázdniny 

Ev. a. v. fara Kremnica streda jarné prázdniny 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok jarné prázdniny 

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok jarné prázdniny 
 

MILODARY: 
■ s. Regina Štefanovičová vďačná Pánu Bohu za ďalší rok ţivota, za Jeho lásku, 
milosť a poţehnanie, obetuje spolu s dcérami 100,-€ na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici ■ rod. Varačková pri spomienke na 5. výročie úmrtia matky, starej matky 
a príbuznej Emílie Varačkovej obetuje 50,-€ na dostavbu kostola v Ţiari nad Hronom 
■ s. Gizela Koříneková obetuje na dostavbu kostola v Ţiari n/Hr. 50,-€ ■ rod. 
Blaţeková obetuje na dostavbu kostola v Ţiari n/Hr. 30,-€ ■ 
 
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  
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