
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martin Rázus – Veľkonočná modlitba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 
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A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, 

prišiel, odvalil kameň a sadol si naň.  

Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh.  

A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi.  

Anjel povedal ženám:  

Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného!  

Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal.  

A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych,  

a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. 

Matúš 28, 2 – 7  

 
 

Ó, Kriste, keď si zvládol smrť, 
neodchoď od nás, s nami buď, 
voď nás a v púti z lásky raď, 
na naše ľudské biedy hľad! 
Buď s tými, čo Ťa volajú 
a v Tvoju pomoc úfajú! 
Kde súži nemoc – vzhliadni, lieč, 
a daj čuť verným Tvoju reč, 
čo dvíha z lôžka – uľaví, 
osladí život boľavý! 
Buď s tými, čo šli do sveta, 
kde nádej v Tebe opretá – 
pomáhaj dietkam, rodičom, 
nedaj trieť biedy na ničom! 

 

A tých, čo v smútkoch hľadia 
k nám, 
poteš – ó, Pane – poteš sám, 
uisť ich v svojej dobrote 
o novom, lepšom živote, 
kde zhliadajú, až príde čas, 
stratených svojich milých zas! 
A keď sa budí nový kvet, 
i strom sa počal pod ním skvieť, 
i tráva bujnie zelená, 
na poli úfnosť znovená – 
ach, Spasiteľu, šťastia praj 
a chlebu nášmu požehnaj! 
Jak v Emaus tých raz z večera, 
sa zrak náš k Tebe upiera: 
Ó, ostaň  s nami, s nami buď, 
pamätaj na nás – na svoj ľud 
a niekdy, až raz zmrkne sa, 
otvor nám svoje nebesá!  Amen. 

 



OZNAMY: 
 celozborovým konventom dňa 3.2. t. r. bola schválená zbierka na opravu strechy 

kremnického kostola. Odporúčame ju do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 biblické hodiny, ani nácvik spevokolu v budúcom týždni nebudú 

  2% zo svojich daní môžete ešte do konca apríla aj tento rok venovať v prospech 
Nadácie Kresťanská obnova – na výdavky spojené s dostavbou evanjelického 
kostola v Žiari n/Hr. 

 pri východe z chrámu sa môžete zapísať na zborový zájazd do Banskej Bystrice, kde 
sa dňa 2. júna t. r. bude konať Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV. 
Bližšie informácie podá zborový farár. 

 do pozornosti dávame aj termín letného denného biblického tábora pre deti 
a mládež, ktorý sa bude konať v dňoch 8. – 12. júla 2019. Účastnícky poplatok je 
nezmenený: deti ECAV 15,-€, deti mimo ECAV 25,-€ 
 

Bohoslužobné príležitosti a vnútromisijné aktivity: 
Služby Božie sa konajú každú nedeľu a sviatok o 9:00 hod. v chráme Božom 

v Kremnici a o 11:00 hod. v chráme Božom v Žiari nad Hronom. Ak cirkevný sviatok 
pripadne na pracovný deň, služby Božie sa konajú v kremnickom chráme podvečer 
o 17:00 hod., v žiarskom chráme o 15:30 hod. Každú poslednú nedeľu v mesiaci je 
v rámci služieb Božích možné pristúpiť k spovedi a k Večeri Pánovej. 

Súbežne s každými službami Božími sa konajú aj detské služby Božie, resp. 
detská besiedka v zborovej miestnosti na fare v Kremnici, s výnimkou poslednej 
nedele v mesiaci, kedy sa v chráme prisluhuje Večera Pánova. 

Konfirmačná príprava prebieha v 2. ročníku vždy v piatok o 13:30 hod. v zb. 
miestnosti na fare v Kremnici. Slávnosť konfirmácie sa bude konať v 4. nedeľu po 
Veľkej noci, 19. mája t. r. v kremnickom chráme. 

Biblické hodiny pre dospelých bývajú v Kremnici vždy v stredu o 16:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare, v Žiari nad Hronom vždy vo štvrtok o 15:30 hod. 
v kostole, resp. na Gymnáziu M. Rúfusa. 

Stretnutia evanjelickej mládeže sa konajú každý piatok o 17:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

V cirkevnom zbore pôsobí aj zborový spevokol, ktorý nacvičuje vždy 
v stredu o 17:30 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 

 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 
 

 

Hospodárske aktivity: 
 V tomto roku pokračujeme s obnovou cirkevného areálu v Kremnici (kostol, 
stará a nová fara). Začalo sa s drobnými prácami vo farskej budove a bol podaný 
projekt na Ministerstvo kultúry SR, na základe ktorého by sme radi získali finančné 
prostriedky na výmenu strechy kostola, ktorú chceme zrealizovať v budúcom roku. 

V Žiari nad Hronom by sme radi upravili okolie kostola a dokončili niektoré 
práce v interiéri kostola, ktoré sme pre nedostatok finančných prostriedkov nemohli 
doteraz dokončiť.   

Aj vy môžete pomôcť pri hospodárskom napredovaní zboru zapojením sa 
do prác, ako aj do ďalšieho cirkevno-zborového života. Rovnako môžete pomôcť 
modlitbou, finančným darom či akýmkoľvek iným spôsobom. Pre darcov pripájame 
číslo účtu v tvare IBAN: 
Kremnica: SK80 0900 0000 0000 7433 7132 
Žiar nad Hronom: SK44 0900 0000 0051 5027 7358 

 
MILODARY: 
■ rodina Martinská pri príležitosti 2. narodenín syna a vnuka Adriána Mariána 
obetuje z vďačnosti Pánu Bohu za jeho život 100,-€ na potreby dcérocirkvi ■ vďační 
synovia, ktorí s láskou a úctou spomínajú na svoju matku Soňu Majerovú pri 3. 
výročí jej úmrtia, obetujú na opravu strechy kremnického chrámu 50,- € ■ 
bohuznámy brat obetuje 268,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■  
 

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 

ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9, 7) 
 

Ofery, ktoré odporúčame do vašej štedrosti: 
Kremnica: Zelený štvrtok pre slova Božieho kazateľa, Veľkonočná nedeľa pre sestry 
kostolníčky 
Žiar nad Hronom: Veľký piatok pre slova Božieho kazateľa 
 

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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