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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 19/2019 
12. máj 2019 – 3. nedeľa po Veľkej noci. JUBILATE 

Téma: Rozlúčka a návrat. Deň matiek 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boží Žiar n/Hr.: 11:00 hod. 
Služby Božie začíname predspevom: „Ó, Ježiši, Tvoje vzkriesenie“ 
Piesne: 
                                                                   Liturgické texty: 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
Kázňový text: Druhý Timoteovi 1, 3 – 7  

„3Ďakujem Bohu, ktorému s čistým 
svedomím slúžim v šľapajach predkov, keď 
sa neprestajne rozpomínam na teba 
v modlitbách, vo dne aj v noci –                    
4a pripomínajúc si tvoje slzy, túžim ťa 
vidieť, aby som bol naplnený 
radosťou, 5pripomínajúc si tvoju 
nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv 
v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke 
Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. 
6Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď 
som kládol ruky na teba. 7Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, 
lásky a sebaovládania.“ 
 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

kostola. Odporúčame ju aj naďalej do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 dnes popoludní o 14:00 hod. sa uskutoční biblické stretnutie na Krahuliach. 
Ďakujeme s. Irenke Fillovej za prijatie. 

 v stredu bude biblická hodina v zborovej miestnosti na fare v Kremnici o 16:30 hod. 

 nácvik zborového spevokolu bude v stredu po skončení biblickej hodiny o 18:00 
hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 vo štvrtok bude biblická hodina v Žiari n/Hr. v kostole o 15:30 hod. 

 v piatok o 13:30 hod. bude nácvik konfirmandov pred slávnosťou konfirmácie 

  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,-€ 

 budúcu nedeľu – 4. po Veľkej noci – budú služby Božie v Kremnici v chráme Božom 
v riadnom čase o 9:00 hod. Bude sa konať slávnosť konfirmácie. Tiež bude možné 
pristúpiť k stolu Pánovmu. V Žiari n/Hr. služby Božie budúcu nedeľu nebudú. 

 15. júna usporadúvame zájazd na Považie, do obce Krivosúd – Bodovka, v ktorej 
zborový farár vyrastal. Prosím, zapisujte sa na zoznam pri východe z chrámu. 

 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: 
■ s. Elena Boriková pri vďačnej spomienke na svoju matku pri 30. výročí jej úmrtia 
obetuje 50,-€ na potreby dcérocirkvi ■  bohuznáma sestra pri krásnom životnom 
jubileu 75 rokov vďačná za život, Božie požehnanie, vedenie a ochranu a s prosbou 
o zdravie a silu do ďalších dní a rokov obetuje 100,-€ na opravu strechy 
kremnického chrámu ■  
 
 

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,- € 

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  

144 
145 
343 

A – 33 
 
 

                         

mailto:kremnica@ecav.sk
https://www.facebook.com/ecavkremnica.sk
mailto:jmpacek@gmail.com

