
CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 14/2019 
7. apríl 2019 – 5. pôstna nedeľa - Smrtná 

Téma: Pravý Veľkňaz a Prostredník 

PAŠIOVÉ SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar n/Hr.: 11:00 hod. 
Slúţi: Mgr. Ján Kecer, ev. a. v. farár – senior v. v. 
 
Sluţby Boţie začíname predspevom:  
„Otče nebeský, Svoriteľu sveta, Boţe, Kyrie elejson!“ 
Ďalej postupujeme ako je uvedené v Pašiách na Smrtnú nedeľu 

 
„I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa 
na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Mojžiš teda zhotovil 
medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal, a pozrel sa 
na medeného hada, ostal živý.“  
(4M 21, 8-9) 

 
„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn 
človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Lebo tak Boh miloval 
svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal 
každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, 
ale aby ho spasil.“ 
(J 3, 14-17) 

 
Kázňový text: Galatským 6, 14  

„Ale, Boţe, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie kríţom nášho 
Pána Jeţiša Krista, ktorým je mi svet ukriţovaný a ja svetu. 
 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

kostola. Odporúčame ju do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 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 

 vo štvrtok o 10:00 hod. bude pôstna poboţnosť v DD a DSS Kremnica, na ktorú 
srdečne pozývame aj všetkých z CZ. Odchod auta spred fary je o 9:45 hod. 
Prosím, príďte potešiť seniorov svojou účasťou. 

 v piatok 12.4. o 17:00 hod. bude v zborovej miestnosti na fare zborový večer 
s prednáškou: „Zborová diakonia v cirkevných zboroch ECAV – moţnosti 
a výzvy.“ Prednáša: Mgr. Katarína Šoltésová, PhD. z Evanjelickej diakonie 
z Bratislavy. Určite príďte  

 v sobotu o 9:00 hod. dopoludnia sú pre deti a mládeţ pripravené tvorivé dielne. 
Srdečne pozývame. 

 budúcu nedeľu – 6. pôstnu – Kvetnú – 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. Opäť budeme čítať sväté pašie. 

 vyuţite pôstny čas aj na návštevy kňaza v domácnostiach, príp. prislúţenie Večere 
Pánovej starým, chorým a nevládnym. Kontaktujte zborového farára. 

 2% zo svojich daní môţete aj tento rok venovať v prospech Nadácie Kresťanská 
obnova – na dostavbu evanjelického kostola v Ţiari n/Hr. 

 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: 
■ rodina Pavolová obetuje 50,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rodina Miháliková obetuje 
na opravu strechy kremnického chrámu 50,-€ ■ 

DESIATKY za mesiac február:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 30,-€ ■ 
bohuznáma sestra 15,-€ ■  
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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