
Epištola: 
Zjavenie Jána 19, 5 – 9  
Evanjelium: 
Lukáš 19, 1 – 10  
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 23/2018 
10. jún 2018 – 2. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Vážne pozvanie 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod. (s Večerou Pánovou) 
slúži: Mgr. Jozef Pacek, zborový farár 
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod.  
slúži: Miroslava Balková, diakonka 
služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
Piesne: 
           Kremnica            Žiar nad Hronom                        Liturgické texty: 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Kázňové texty:  
Kremnica: Kazateľ 12, 1 – 5 

„1Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé 
dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu. 2Skôr, ako sa zatmie 
slnko a svetlo, mesiac a hviezdy, a oblaky sa vrátia po daždi; 3vtedy, keď sa 
strážcovia domu budú triasť, silní mužovia sa zhrbia, ženy, čo melú, prestanú 
pracovať, lebo ich bude málo, a zatemnia sa tie, čo vyzerajú z okien; 4dvere na ulicu 
sa zavrú, keď bude tíchnuť zvuk žarnova, zvýši sa jeho hlas na vtáčí hlas a stlmia sa 
všetky dcéry spevu, 5bude sa báť aj výšin a postrachu na ceste. Mandľovník 
rozkvitne, kobylka oťažie a odkvitne kaparka, lebo človek odchádza do svojho 
večného domu a po uliciach obchádzajú trúchliaci.“ 
Žiar nad Hronom: Efezským 5, 25b - 27  

„25ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, 26aby ju posvätil, 
očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, 27a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, 
bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. 

OZNAMY: 
 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie volebných konventov za účelom voľby 

predsedníctva ECAV na Slovensku (generálny biskup, generálny dozorca) na 
nedeľu 17. júna t. r. ihneď po skončení služieb Božích v Kremnici o 10:00 hod., 
v Žiari n/Hr. o 12:00 hod. 

 biblické hodiny a nácviky zborového spevokolu už v tomto školskom roku nebudú 

 prípravný výbor k letnému biblickému táboru sa stretne v stredu o 17:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. Prosíme všetkých, ktorí sa chcú zapojiť 
do realizácie tábora a priložiť ruku k dielu, aby sa zúčastnili. 

 vo štvrtok o 16:00 hod. bude v kostole modlitebné stretnutie v Žiari n/Hr. Pozývame 
k spoločným modlitbám za cirkev, za prebiehajúce voľby, za pokoj... 

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

 budúcu nedeľu – 3. nedeľu po Sv. Trojici – 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. 

 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 pri spomienke na svoju konfirmáciu spred 50-tich rokov obetuje 
100,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. Kýšková s láskou a úctou 
spomína na svojho drahého manžela, otca a starého otca pri jeho nedožitých 90. 
narodeninách a obetujú 50,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ s. Eva 
Krausová pri spomienke na svoju konfirmáciu spred 50-tich rokov obetuje 50,-€ na 
vonkajšiu kvetinovú výzdobu fary ■ na kvetinovú výzdobu fary prispeli aj s. 
Jaroslava Páričková 20,-€ a s. Libuša Pajunková 20,-€ ■ rod. Ivana Juríčka pri vďačnej 
spomienke na svojich zosnulých rodičov otca Milana pred 8 rokmi a matku Máriu 
pred 21 rokmi, obetuje na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. 100,- € ■  
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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