
Evanjelium: 
Ján 7, 14 – 18  
 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 39/2018 
30. september 2018 – 18. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Poslušnosť lásky 

SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica:  
9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod.  
služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
 
Piesne:                                                                    

       Liturgické texty: 
 
                                            
 
 
 
 
       
 Kázňový text: Rímskym 10, 1 – 4  

„1Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli 
spasení. 2Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho 
poznania; 3keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, 
nepoddali sa spravodlivosti Božej. 4Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa 

spravodlivosti dostalo každému veriacemu.“  

OZNAMY: 
 dnes popoludní o 14:00 hod. bude biblické stretnutie na Krahuliach u Halmešov. 

Rodine Halmešovcov ďakujeme za prijatie. 

 dnes popoludní o 16:00 hod. sa stretne Spoločenstvo evanjelických žien na fare 
v Kremnici 

 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie matkocirkevného presbyterstva na stredu 3. 
októbra t. r. o 16:30 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 vo štvrtok sa stretne spevokol o 17:30 hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 deti, ktoré dovŕšili 12 rok života, môžete prihlasovať na konfirmačnú prípravu. 
Prihlášky sú k dispozícii u brata farára v kancelárii farského úradu 

 v piatok o 13:30 hod. bude konfirmačné vyučovanie pre 2. ročník konfirmačnej 
prípravy v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 budúcu nedeľu – 19. nedeľu po Sv. Trojici – budú služby Božie v chráme Božom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod. Zasvätíme na nich Pamiatku posvätenia 
chrámu. V chráme Božom v Žiari n/Hr. budú služby Božie 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 v školskom roku 2018/2019 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 12:40 - 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica piatok 11:30 - 12:15 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. streda 7:45 - 8:30 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:20 - 13:05 

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok 13:30 - 14:15 
 
 

SMÚTOČNÝ OZNAM: 
Dnes v skorých ranných hodinách si Pán Boh k sebe na večnosť povolal našu 
spolusestru Irenu Brožovú (†84r.). Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 
popoludní na Krahuliach. 
 

MILODARY: 
■ rodina po zosnulej Eve Lacovej († 84r.), s ktorou sme sa v nádeji vzkriesenia 
a večného života rozlúčili 15. septembra t. r. na cintoríne na Kremnických Baniach, 
obetuje na opravu cirkevného areálu 50,-€ ■ ses. Libuša Pajunková vďačná Pánu 
Bohu za ďalší rok života a s prosbou o ďalšie vedenie a požehnanie pre celú rodinu 
obetuje 50,-€ na opravu cirkevného areálu ■ bohuznámy brat vďačný za Božie 
požehnanie, milosť a ochranu počas ďalšieho prežitého roku, obetuje na opravu 
cirkevného areálu 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 spod Tatier za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Publikáciu „Naše staroturianske korene“, v ktorej sa o. i. nachádza aj životopis 
br. farára Miroslava Kýšku; suma: 4,- € 
publikáciu „Päť storočí v znamení kalicha“, ktorá popisuje dejiny našej cirkvi na 
území dnešného Zvolenského seniorátu; suma: 7,- € 
Tesnou bránou 2019 – každodenné zamyslenia za 3,50 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2019 za 3,50 € 
Hrad prepevný 2019 – každodenné zamyslenia za 4,00 € 
Diár evanjelika 2019 za 5,50 € 

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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