
Epištola: 
1 Tesalonickým 4, 1 – 7 
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Matúš 15, 21 – 28  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 11/2019 
17. marec 2019 – 2. pôstna nedeľa 

Téma: Zápas o posvätenie 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar n/Hr.: 11:00 hod. 
SB začíname predspevom:  
„Ó, Jeţiši, Tvoje umučenie“  

Piesne:                                                                                 
                   Liturgické texty: 
                                                                                                  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Kázňový text: Marek 12, 1 – 12  

„1Potom začal im hovoriť v podobenstvách: Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v 
nej lis, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval. 2V čas (oberačky) poslal k 
vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov (podiel) z úrody vinice. 3Oni ho však chytili, zbili a 
pustili naprázdno. 4Nato poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a zneuctili ho. 5Zase poslal 
iného, ale toho zabili. A mnohých iných (poslal); z tých niektorých zbili, iných zase zabili. 6Mal ešte 
jediného milovaného syna; napokon toho poslal k nim a myslel si: Syna môjho budú sa ostýchať. 7Ale 
vinohradníci si povedali: Toto je dedič, poďte, zabime ho, a naše bude dedičstvo. 8Chytili ho teda, zabili 
a vyhodili z vinice. 9Čo urobí pán vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu prenajme iným. 10Či ste 
nečítali Písmo: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným; 11Pán to urobil, a je to divné 
v našich očiach. 12I hľadeli Ho chytiť, ale sa báli zástupu. Porozumeli totiž, že o nich hovoril to 
podobenstvo. Preto opustiac Ho, odišli.“ 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

kostola. Odporúčame ju do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

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

 aţ do 28. marca si môţete v MsKC v Ţiari n/Hr. prezrieť výstavu „Biblia na 
cestách“. Je otvorená od pondelka do piatku v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. 
Vstup voľný. 

 pôstne večierne budú v stredu o 16:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 
a vo štvrtok o 15:30 hod. v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. 

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

 budúcu nedeľu – 3. pôstnu – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme Boţom 
v riadnom čase o 9:00 hod, v Ţiari n/Hr. tieţ v riadnom čase o 11:00 hod. 
v chráme Boţom.  

 vyučovanie náboţenstva 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. Podmanická, Štrbová a Hlaváčová pri 44. narodeninách manţelky, matky, 
dcéry a sestry Zuzany Podmanickej obetujú 30,-€ na opravu strechy kremnického 
chrámu ■ bohuznáma sestra pri príleţitosti svojich narodenín z vďačnosti voči Pánu 
Bohu obetuje 50,-€ na potreby CZ ■ s. Zuzana Tomanová s láskou a úctou 
spomínajúc na svojho manţela pri 7. výročí jeho úmrtia obetuje 50,-€ na potreby 
dcérocirkvi ■ pri spomienke na svoju pred 6-timi rokmi zosnulú matku a starú 
matku Emíliu Varačkovú, obetuje rodina 30,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rod. 
Halmešová s prosbou o modlitbu za svojho manţela a otca pred operáciou, ktorá ho 
čaká, obetuje 50,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ na opravu strechy 
kremnického chrámu obetujú s. Elenka Schmidtová 100,-€ a s. Nelka Hudecová 100,-
€ ■  
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN:    Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                        Dcérocirkev Ţiar 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 ţivotopis br. 
farára Miroslava Kýšku; suma: 4,- € 
publikácia „Päť storočí v znamení kalicha“ za 7,- € 
Tesnou bránou 2019 – kaţdodenné 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 Kriţku 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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