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Lukáš 8, 4 – 15  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 8/2019 
24. február 2019 – Nedeľa po Deviatniku 

Téma: Dar Božieho slova 
 

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: „Najsvätejší“ 

 
Piesne:                                                                                   
        
              
 

        
         Liturgické texty: 
                                                                                                  

 
 
 

 
 
 
 
 

OZNAMY: 
 dnešná ofera po skončení služieb Božích je podľa ohlásenia minulú nedeľu určená 

pre rodinu Mazúrovú z Nevoľného. Rodine zhorel dom a zostalo im iba to, 
v čom rýchlo vybehli z domu von. Kto chce túto rodinu podporiť a pomôcť im, 
môže tak urobiť formou tejto dobrovoľnej ofery. Ďakujeme. 

 v stredu bude biblická hodina o 16:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 

 zborový spevokol sa stretne k nácviku v stredu po biblickej hodine o 17:30 hod. v zb. 
miestnosti na fare v Kremnici 

 biblická hodina v Žiari n/Hr. bude vo štvrtok o 15:30 hod. na Gymnáziu M. Rúfusa 

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

 v piatok o 17:00 hod. sa v kremnickom chráme uskutoční ekumenická bohoslužba 
pri príležitosti Svetového dňa modlitieb. V rámci bohoslužby bude u nás 
hosťovať spevokol z CZ Dudince. Srdečne pozývame. 

 v sobotu sa o 11:00 hod. koná vo zvolenskom chráme Božom inštalácia biskupa ZD 
Jána Hroboňa a generálneho biskupa Ivana Eľka. Je možnosť ísť a zúčastniť sa, 
resp. sledovať pri televíznych obrazovkách v priamom prenose. 

 budúcu nedeľu – Predpôstnu – budú služby Božie v Kremnici v chráme Božom 
v riadnom čase o 9:00 hod, v Žiari n/Hr. tiež v riadnom čase o 11:00 hod. 
v chráme Božom. Kázať bude Rev. Dušan Tóth z Kanady. 

 v nedeľu popoludní o 16:00 hod. sa uskutoční stretnutie rodín v žiarskom kostole. 
Srdečne pozývame rodičov aj deti k účasti. Pripravené sú hry, slovo, 
občerstvenie. Pozvanie prijal Tomáš Lipovský, farár v susednom Háji. 

 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: 
■ pozostalá rodina, ktorá sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčila so svojou 
matkou, starou matkou a príbuznou Máriou Ambrozayovou – Poldaufovou (82r.), 
obetuje na opravu strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ rod. Komorová, rod. 
Weissová a rod. Morová pri príležitosti narodenín mamy a starkej Želmíry 
Komorovej, narodenín dcéry a sestry Tatiany a narodenín dcéry a vnučky Majky, 
ako aj pri spomienke na viacerých blízkych zosnulých a s prosbou o uzdravenia 
manžela a otca Bohumíra Mora obetujú 120,-€ na opravu strechy kremnického 
chrámu ■ rod. Prídavková pri 45. narodeninách manželky a matky Sibyly a 8. 
narodeninách dcéry Sibylky z vďačnosti voči Pánu Bohu za ďalší rok života obetuje 
na potreby matkocirkvi 40,-€ ■ rod. Sklenková a rod. Ertlová pri príležitosti 40. 
narodenín syna a brata Miloša obetujú 50,-€ na opravu strechy kremnického chrámu  
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  
Perlička pre najmenších za 1,50 € 
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 € 
Tranovského kalendár na rok 2019 za 4,00 € 
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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