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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 9/2019 
3. marec 2019 – Predpôstna nedeľa 

Téma: Dar Božej lásky 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar n/Hr.: 11:00 
hod. 
Káže: Rev. Dušan Tóth, Toronto, Kanada 
SB začíname predspevom: „Najsvätejší“  

 
Piesne:                                                                                   
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OZNAMY: 

 predsedníctvo CZ úprimne ďakuje všetkým ženám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na príprave a organizácii piatkovej ekumenickej bohoslužby pri 
príležitosti Svetového dňa modlitieb 

 dobrovoľná zbierka vyhlásená na podporu rodiny Mazúrovcov, ktorí prišli o strechu 
nad hlavou, vyniesla sumu 1.200,- Eur. Suma bola rodine odovzdaná. Srdečne 
ďakujeme za vašu štedrosť a prajeme, aby vám ju Pán Boh odplatil svojím 
hojným požehnaním. 

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

 budúci týždeň sú jarné prázdniny. Z tohto dôvodu sa nebude vyučovať 
náboženstvo, nebudú ani biblické hodiny, ani zborový spevokol 

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

 budúcu nedeľu – 1. 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: 
■ pozostalá rodina, ktorá sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčila na 
cintoríne v Žiari nad Hronom so svojou matkou, starou matkou a príbuznou 
Jarmilou Mihálikovou (84r.), obetuje na potreby dcérocirkvi 200,-€ ■ bohuznáma 
sestra spomínajúca si s láskou a úctou na svojho pred 12-timi rokmi zosnulého 
manžela, obetuje 100,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ s. Anna 
Strohnerová obetuje 50,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ br. Pavol Majer 
obetuje 50,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ rod. Dubcová obetuje na 
potreby dcérocirkvi 52,-€ ■ 
 
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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