
Evanjelium: 
Ján 2, 1 – 11  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 3/2019 
20. január 2019 – 2. nedeľa po Zjavení 

Téma: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť 

SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar n/Hr.: 11:00 hod. 
SB začíname predspevom: „Ó, Ježiši, Tvoje narodenie“ 
 

Piesne:                                                                                   
                                                               Liturgické texty: 
 
        
  
 

 
 
 
Kázňový text: Efezským 5, 21 – 28      

„21Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: 22ženy svojim mužom ako Pánovi, 23lebo muž je hlavou ženy, ako 
aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. 24Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo 
všetkom. 25Mužovia, milujte si ženy, ako 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. 28Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si 
miluje ženu, seba samého miluje.“ 

OZNAMY: 
 Predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutia výročných presbyterstiev: 

-  matkocirkvi na stredu 23.1. t. r. o 17:00 hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 
-  dcérocirkvi na štvrtok 24.1. t. r. o 15:00 hod. na Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari 
n/Hr. Prosíme všetkých presbyterov, aby sa zasadnutia zúčastnili. 

 Predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutia výročných konventov matkocirkvi, aj 
dcérocirkvi na nedeľu 27.1. t. r. o 9:00 hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 
a o 14:00 hod. popoludní v chráme Božom v Žiari n/Hr.  

 v stredu 23.1. o 9:00 hod. sa stretne hospodársky výbor dcérocirkvi u s. Borikovej 

 v budúcom týždni biblické hodiny, ani nácvik zborového spevokolu nebudú 

 konfirmačná príprava bude v piatok o 13:30 hod. na fare v Kremnici 

 v piatok, na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude ekumenická 
bohoslužba v Kremnici v kostole sv. Alžbety o 17:00 hod. Srdečne pozývame. 

 v sobotu o 15:00 hod. sa na fare v Kremnici stretne Spoločenstvo evanjelických žien 

 budúcu nedeľu – 3. po Zjavení – budú služby Božie v chráme Božom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod., v chráme Božom v Žiari n/Hr. popoludní o 14:00 
hod. V rámci nich prebehne zasadnutie výročných konventov. 

 vstupenky na zborový večierok, ktorý sa bude konať v jedálni kremnickej mincovne 
22. 2. t. r. so začiatkom o 18:00 hod., je možné zakúpiť si u s. kostolníčky Cecilky, 
alebo na farskom úrade. Cena vstupenky je 22,-€ 

 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 

Zborová miestnosť fara Kremnica utorok 13:35 - 14:20 
 

MILODARY: 
■ rod. Prídavková pri príležitosti 6-tich narodenín syna Vladka a 49-tich narodenín 
manžela a otca Vladimíra obetuje s láskou 40,-€ na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici ■ bohuznáma rodina pri príležitosti narodenín manžela a otca, ako aj 
dcéry obetuje 20,-€ na potreby matkocirkvi ■ rod. Hrnčárová vďačná Pánu Bohu za 
dcérku Dorotku pri jej prvých narodeninách obetuje 100,-€ na opravu cirkevného 
areálu v Kremnici ■ pri 10. výročí úmrtia a nedožitých 95. narodenín Margity 
Klobušickej si na ňu s láskou a úctou spomína krstná dcéra Miroslava s celou 
rodinou a obetuje 100,-€ na opravu strechy kostola a celá rodina Morová, ktorá 
obetuje 30,-€ na opravu strechy kostola ■ rod. Miháliková s prosbou o modlitbu za 
matku, starú matku, svokru Jarmilu Mihálikovú, ležiacu v ťažkom stave na 
nemocničnom lôžku a za uzdravenie matky, starej matky a svokry Márie Kubalovej 
obetuje 50,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rod. Petrušová obetuje na potreby dcérocirkvi 
400,-€ ■  
 

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: SK4409000000005150277358 
„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 východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
publikácia „Naše staroturianske korene“, v ktorej sa o. i. nachádza aj životopis br. farára 
Miroslava Kýšku; suma: 4,- € 
publikácia „Päť storočí v znamení kalicha“ za 7,- € 
Tesnou bránou 2019 – každodenné zamyslenia za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2019 za 5,- € 
Hrad prepevný 2019 – každodenné zamyslenia za 4,00 € 
Tranovského kalendár na rok 2019 za 4,00 € 
Reformačné sviece za 16,00 € 
Ostatná literatúra z kresťanského vydavateľstva Porta Libri 

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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