
Starozmluvný text: 
Žalm 66, 1 – 5.13.14.19.20  
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 21/2018 
 

27. máj 2018 – Svätá Trojica. 
 Slávnosť konfirmácie 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod. 
služby Božie začíname predspevom:  
ES pieseň č. 605: „Vojdite, plesajme!“ 
 
 
Piesne:                                                          Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kázňový text: 2 Timoteovi 3, 14 – 15  

„14Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože 
vieš, od koho si sa (to) naučil, 15a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu 

urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša.“ 

 
OZNAMY: 

 Ofera po skončení dnešných slávnostných služieb Božích je v zmysle Vokátora 
určená pre slova Božieho kazateľa. Odporúčame do vašej láskavej štedrosti. 

 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. 

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

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

 V nedeľu budú služby Božie iba v kostole v Lúčkach so začiatkom o 9:00 hod. Po ich 
skončení zvoláva predsedníctvo CZ zasadnutie volebného konventu za účelom 
voľby biskupa Západného dištriktu ECAV. Prosím, zariaďte si čas tak, aby ste do 
Lúčok mohli prísť. Doprava bude zabezpečená z autobusovej stanice Kremnica, 

príp. z autobusovej zastávky smerom na Lúčky. Po skončení bude spoločný obed. 
Služby Božie v Kremnici, ani v Žiari n/Hr. nebudú. 

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

 V nedeľu o 2 týždne, 10. júna t. r. budú služby Božie v Kremnici o 9:00 hod., na 
ktorých si bývalí konfirmandi pripomenú svoju konfirmáciu spred 50- tich rokov. 
Služby Božie budú aj s prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej.  V Žiari 
n/Hr. budú klasické služby Božie o 11:00 hod. 

 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: 
■ bohuznáma sestra prosí o modlitbu za vnučku po operácii a za úspešné zvládnutie 
štátnic a obetuje 40,-€ na opravu cirk. areálu v Kremnici ■ rod. Voldánová pri 
konfirmácii vnučky a krstnej dcéry Kristínky obetuje 50,-€ na opravu cirk. areálu 
v Kremnici a 100,-€ na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. ■ rodina pri konfirmácii 
Bruna Fodora obetuje 50,-€ na opravu cirk. areálu v Kremnici ■ rod. Antonyová pri 
konfirmácii dcéry Anny Márie obetuje 100,-€ pre prácu s mládežou ■ rod. Budajová 
stojaca nad čerstvým hrobom otca, starého otca a príbuzného Jána Budaja (†76r.), 
s ktorým sme sa rozlúčili v ostatnú nedeľu na cintoríne v Žiari n/Hr. obetuje 100,-€ 
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  
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