
Starozmluvný text: 
Žalm 118, 24 – 29  
 

Evanjelium: 
Ján 14, 15 – 21 
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 20/2018 
 

20. máj 2018 – 1. slávnosť svätodušná. Pentecoste 
Téma:  Zoslanie Ducha Svätého 

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

 
 
 
Kázňový text: Ezechiel 36, 24 – 28  

„24Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na 
vašu pôdu. 25Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých 
svojich poškvŕn, i od všetkých modiel vás očistím. 26Dám vám nové srdce a nového 
ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce 
mäsité. 27Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa 
mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. 28Žiť budete v krajine, ktorú 
som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“ 

 
OZNAMY: 

 Ofera po skončení dnešných sl. Božích v Kremnici, aj v Žiari nad Hronom je určená 
pre s. kantorku. Odporúčame do vašej láskavej štedrosti. 

 Služby Božie na 2. slávnosť svätodušnú budú zajtra, t. j. v pondelok o 17:00 hod. 
v chráme Božom v Kremnici 

 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 bude biblická hodina v kostole v Žiari nad Hronom o 16:00 hod. 

 Predkonfirmačné stretnutie konfirmandov 2. ročníka bude v piatok o 15:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 

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

 Budúcu nedeľu svätíme sviatok Svätej Trojice. V cirkevnom zbore bude slávnosť 
konfirmácie v chráme Božom v Kremnici so začiatkom o 9:00 hod. Je to tiež 
posledná nedeľa v mesiaci, preto bude možné pristúpiť k spovedi a k velebnej 
sviatosti Večere Pánovej. Služby Božie v dcérocirkvi Žiar n/Hr. nebudú. 

 Súbežne s každými službami Božími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 V sobotu o 2 týždne, 2. júna t. r. bude brigáda v areáli kostola v Lúčkach. Začiatok 
o 9:00 hod. ráno 

 V nedeľu o 2 týždne, 3. júna t. r. bude Zborový deň v kostole Lúčkach. Služby Božie 
začínajú o 9:00 hod.. Po skončení služieb Božích zadržíme volebný konvent, na 
ktorom budeme voliť biskupa Západného dištriktu ECAV. Prosím, zariaďte si 
čas tak, aby ste do Lúčok mohli prísť. Doprava bude zabezpečená. Po skončení 
bude spoločný obed. Služby Božie v dcérocirkvi Žiar n/Hr. nebudú. 

  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: 
■ dcéry Andrea a Božena s rodinami s láskou, úctou a vďakou spomínajúce na svoju 
matku Želmíru Pokornú pri nedožitých 92. narodeninách a 5. výročí jej úmrtia, 
obetujú na opravu cirkevného areálu v Kremnici 50,-€ ■  
 
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 dvojčíslo za 1,30 € 
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  
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