
CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 12/2018 
25. marec 2018 – 6. pôstna nedeľa – Kvetná 

Téma:  Služobník Hospodinov 

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

Služby Božie začíname predspevom:  
„Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema“ 
Ďalej postupujeme ako je uvedené v Pašiách 
na Kvetnú nedeľu 
 

Kázňový text: Matúš 21 , 1 – 17  
„1Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli 

do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš 
dvoch učeníkov 2a povedal im: Choďte do 
dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliatko s ňou; odviažte a 
priveďte mi ich. 3A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich 
hneď pošle späť. 4Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo: 5Povedzte dcére sionskej: 
Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej 
oslice. 6Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš: 7priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne 
svoje rúcha; i vysadol na ne. 8A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti 
zo stromov a stlali na cestu. 9No zástupy, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi 
Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach! 10Keď 
vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? 11A zástupy odpovedali: 
To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta. 12Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, 
ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc 
lavice 13a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z 
neho peleš lotrov. 14Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. 15A keď 
veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi 
Dávidovmu! - namrzeli sa 16a povedali Mu: Či počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: 
Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu? 17Nato ich 
opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval.“ 

OZNAMY: 
 Predsedníctvo CZ vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili 

pondelňajšej brigády a predveľkonočného upratovania kostola  

 Pôstna večiereň už v stredu nebude 

 Nácvik zborového spevokolu bude vo štvrtok, po skončení prisluhovania Večere 
Pánovej cca o 18:00 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 a v žiarskom kostole 

Bohoslužobné príležitosti v CZ ECAV Kremnica 

Veľký týždeň a veľkonočné sviatky 

    dátum príležitosť čas miesto 

29. marec Zelený štvrtok 17:00 Ev. a. v. kostol Kremnica (Večera Pánova) 

30. marec Veľký piatok 9:00 Ev. a. v. kostol Kremnica 

30. marec Veľký piatok 11:00 Ev. a. v. kostol Žiar n/Hr. (Večera Pánova) 

1. apríl 1. slávnosť veľkonočná 9:00 Ev. a. v. kostol Kremnica 

1. apríl 1. slávnosť veľkonočná 11:00 Ev. a. v. kostol Žiar n/Hr. 

2. apríl 2. slávnosť veľkonočná 9:00 Ev. a. v. kostol Kremnica (Večera Pánova) 

 

 Vyučovanie náboženstva: 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok prázdniny 

ZŠ Angyalova Kremnica štvrtok prázdniny 

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 prázdniny 

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok prázdniny 
 

MILODARY: 
■ manželka a dcéry s rodinami, ktoré si s láskou a vďačnosťou v srdci spomínajú na 
svojho pred 6-timi rokmi zosnulého manžela, otca a starého otca Vladimíra Bednára, 
obetujú na opravu cirkevného areálu v Kremnici 100,- € ■ rod. Straňáková obetuje na 
dostavbu kostola v Žiari n/Hr. 30,-€ ■   
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 € 
Tranovského evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,00 € 
Hrad prepevný na rok 2018 za 4,00 € 

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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