
Starozmluvný text: 
Daniel 6, 7 – 11  
Epištola: 
Efezským 3, 14 – 21  
Evanjelium: 
Lukáš 10, 1 – 12  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 18/2018 
 

6. máj 2018 – 5. nedeľa po Veľkej noci. Rogate 
Téma:  Modlitba činiteľov slova 

SLUŽBY BOŽIE čítané:   
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Sl. Boţie vedie: s. Diana Antonyová, presbyterka  
 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Sl. Boţie vedie: s. Ľudmila Adamíková, 
presbyterka  
 
 
 
 
Piesne:                                                       

    Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kázňový text: Matúš 7, 7 – 8  

„Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo kaţdý kto 
prosí, dostane; a kto hľadá, nájde a kto klope, tomu bude otvorené.“ 

 
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. 

 Vo štvrtok svätíme sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo. Sluţby Boţie budú 
v chráme Boţom v Ţiari nad Hronom o 15:30 hod., v Kremnici v chráme Boţom 
o 17:00 hod. 

 Budúcu nedeľu – Nedeľu po Vstúpení – 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. Na sluţbách Boţích pozdravíme aj ţeny, matky, staré 
matky, sestry pri príleţitosti sviatku Dňa matiek 

 Súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 V sobotu o dva týţdne 19. mája t. r. bude v Kremnici ekumenická poboţnosť pri 
spomienke na banské nešťastie v Šturci 

 Vyučovanie náboţenstva: 

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: 
■ sestra Boţena Madudová pri príleţitosti významného ţivotného jubilea 85-tich 
rokov, vďačná za Boţiu pomoc, zdravie, silu a poţehnanie, obetuje s láskou na 
opravu cirkevného areálu v Kremnici 50,-€ ■  
 

DESIATKY za mesiac apríl: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma sestra 20,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ 
bohuznáma sestra 15,-€ ■ 
 
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 € 

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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