
Epištola: 
2 Korintským 6, 1 – 10  
Evanjelium: 
Matúš 4, 1 – 11  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 10/2019 
10. marec 2019 – 1. pôstna nedeľa 

Téma: Boj s pokušeniami 

SLUŽBY BOŽIE:  
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 umučenie“  

 
Piesne:                                                                                   
        
                     
         
 
 

                
                  
                     Liturgické texty: 

                                                                                                  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Kázňový text: 1 Jánov 5, 1 – 3a 
„1Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje 

rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2Podľa toho poznávame, že milujeme 
Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. 3Lebo to je láska k Bohu, 
aby sme zachovávali Jeho prikázania.“ 

 
OZNAMY: 

 v utorok o 15:00 hod. pozývame do MsKC v Žiari n/Hr. na vernisáž výstavy „Biblia 
na cestách“. Výstavu si budete môcť potom pozrieť do 28.3. od pondelka do 
piatku v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. Vstup voľný. 

 v budúcom týždni začíname s pôstnymi biblickými večierňami, ktoré budú bývať 
počas pôstu v stredu o 16:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici, vo 
štvrtok v chráme Božom v Žiari n/Hr. o 15:30 hod. 

 zborový spevokol sa stretne k nácviku v stredu po večierni cca o 17:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 

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

 budúcu nedeľu – 2. pôstnu – 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.  

 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: 
■ pri 1. výročí úmrtia, ako aj pri jej nedožitých 91. narodeninách Juliany Schmidtovej 
si na ňu s láskou a úctou spomína dcéra Ľubica Považanová s rodinou a obetuje 60,-€ 
na opravu strechy kremnického chrámu ■ s. Jana Martinská obetuje na potreby 
dcérocirkvi 150,-€ ■ Vierka a Peter Horváthovci obetujú 30,-€ na potreby dcérocirkvi 
■  
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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