
Evanjelium: 
Marek 9, 14 – 32  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 8/2018 
25. február 2018 – 2. nedeľa pôstna – Zápas o posvätenie 

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:  
„Ó, Ježiši, Tvoje umučenie“    
Piesne:                                                      Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text: Rímskym 8, 31 – 39   

„31Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? 32Ten, ktorý 
neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním 
všetko? 33Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý 
ospravedlňuje. 34Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je 
po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. 35Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie 
alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36Ako 
je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na 
zabitie. 37Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás 
zamiloval. 38Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, 
ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 39ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké 
iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, 

našom Pánovi.“ 

OZNAMY: 
 V stredu o 17:00 hod. bude pôstna večiereň v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 

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

 Vo štvrtok pozývame k spoločným modlitbám v rámci Svetového dňa modlitieb do 
chrámu Božieho v Žiari n/Hr. Bohoslužbu budú viesť ženy z nášho zboru, aj 
z rim.-kat. cirkvi. Kazateľom bude Juraj Dovala, biskup Brnenskej diecézy Cirkvi 
československej husitskej, rodák zo Žiaru n/Hr. Začiatok o 18:00 hod. 

 V piatok sme pripravili pre konfirmandov a mládež podujatie „Noc na fare“ 

 V sobotu dopoludnia o 11:00 hod. bude v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 
stretnutie rodičov tých konfirmandov, ktorí budú konfirmovaní tento rok, 
v nedeľu 27. mája. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. 

 Budúcu nedeľu – 3. 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 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: 
■ rod. Prídavková pri príležitosti 7. narodenín dcéry Sibylky obetuje 20,-€ na potreby 
CZ ■ rod. Dubcová pri spomienke na svoju mamičku, babičku a prababičku obetuje 
58,-€ na dostavbu kostola v Žiari nad Hronom ■  
 
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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