
Epištola: 
1 Tesalonickým 5, 9 – 11  
Evanjelium: 
Ján 13, 31 – 35  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 16/2018 
22. apríl 2018 – 3. nedeľa po Veľkej noci. Jubilate 

Téma:  Rozlúčka a návrat 

SLUŽBY BOŽIE: 
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 vzkriesenie“    
 
Piesne:                                                      Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text: Zjavenie Jána 2, 8 – 11       

„8Anjelovi cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý a 
Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil: 9poznám tvoje súženie a chudobu – ale si bohatý – i 
rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale sú satanovou 
synagógou. 10Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás 
vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až 
do smrti a dám ti veniec života! 11Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí 

cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí!“ 

 
OZNAMY: 

 Biblická hodina bude v stredu v Kremnici v zborovej miestnosti na fare o 16:30 hod. 

 Nácvik zborového spevokolu bude v Kremnici po skončení biblickej hodiny o 18:00 
hod. 

 Biblická hodina v Žiari n/Hr. bude vo štvrtok o 16:00 hod. v kostole 

 V piatok o 17:00 hod. sme pripravili tvorivé dielne pre deti a mládež, na ktoré 
srdečne pozývame 

 Budúcu nedeľu – 4. nedeľu po Veľkej noci – 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. Nakoľko ide o poslednú nedeľu v mesiaci, v rámci 
služieb Božích bude možné pristúpiť k spovedi a k velebnej sviatosti Večere 
Pánovej 

 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. Friderika Vrabcová pri svojom životnom jubileu 85. rokov obetuje s vďakou voči 
Pánu Bohu za všetko prežité 100,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. 
Juríčková pri životnom jubileu mamy a starkej F. Vrabcovej a pri 14. výročí úmrtia 
manžela, otca a starého otca Ondreja Vrabca obetuje na potreby CZ 20,-€ ■ 
bohuznáma sestra obetuje na potreby CZ 20,-€ ■ s. Helena Bednárová pri životnom 
jubileu 70. rokov obetuje s vďačnosťou za Božie požehnanie na opravu cirk. areálu 
v Kremnici 100,-€ ■ rod. Barátová s vďakou za zlepšenie zdravotného stavu syna 
Romana obetuje 50,-€ na opravu cirk. areálu v Kremnici ■ bohuznáma sestra 
s prosbou o modlitbu za silu a pokoj v ťažkých dňoch obetuje 50,-€ na opravu cirk. 
areálu v Kremnici ■ s. Manciková obetuje 50,- € 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 € 
Dúha za 1,20 € 

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  

381 
355 
125 
229 

A – 36 
 

                         

mailto:kremnica@ecav.sk
https://www.facebook.com/ecavkremnica.sk
mailto:jmpacek@gmail.com

