
CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 11/2018 
18. marec 2018 – 5. pôstna nedeľa – Smrtná 

Téma:  Pravý Veľkňaz a Prostredník 
 

PAŠIOVÉ SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 

Slúži: Mgr. Zuzana Žilinčíková, riaditeľka BÚ ZD ECAV vo Zvolene 
 
Služby Božie začíname predspevom:  
„Otče nebeský, Svoriteľu sveta, Bože, Kyrie elejson“ 
Ďalej postupujeme ako je uvedené v Pašiách na Smrtnú nedeľu 

 
 
 
„I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a 
ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Mojžiš 
teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had 
poštípal, a pozrel sa na medeného hada, ostal živý.“  
(4M 21, 8-9) 

 
 
„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn 
človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Lebo tak Boh 
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale 
večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na 
svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ 
(J 3, 14-17) 

 
 
  

Kázňový text: 2. Korintským 6, 1 – 2 

„1Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali 
nadarmo. 2Veď hovorí: V príhodnom čase som ťa vypočul a v deň spásy som ti 

pomohol. Hľa, teraz je príhodný čas, hľa, teraz je deň spásy! 

OZNAMY: 
 Brigáda spojená s predveľkonočným upratovaním kostola a fary bude v stredu od 

9:00 hod. Zapojiť sa môžete v priebehu celého dňa. Podrobné info u ses. Cecilky. 

  V stredu o 17:00 hod. bude pôstna večiereň 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 o 16:00 hod. bude pôstna večiereň v chráme Božom v Žiari n/Hr. 

 Spoločenstvo mládeže sa stretne v piatok o 17:00 v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 Budúcu nedeľu – 6. pôstnu – Kvetnú – 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. Budú sa opäť čítať pašie, nezabudnite si, prosím, 
miesto Evanjelického spevníka priniesť Pašie. Vzhľadom na to, že je to posledná 
nedeľa v mesiaci, v rámci služieb Božích bude možné pristúpiť k spovedi 
a k stolu Pánovej milosti. 

 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 a v žiarskom kostole 

 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. Zdenka Farmárová obetuje 100,-€ na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. ■  
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 € 
Pašie za 6,00 € 
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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