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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 21/2019 
26. máj 2019 – 5. nedeľa po Veľkej noci. ROGATE 

Téma: Modlitba činiteľov slova 

SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Slúţi: Mgr. Zuzana Ţilinčíková, riaditeľka BÚ ZD ECAV vo Zvolene 
Sluţby Boţie začíname predspevom: „Ó, Jeţiši, Tvoje vzkriesenie“ 
Piesne: 
                                                                   Liturgické texty: 
 

 
    
 

 
 
 
 
 

OZNAMY: 
 zborový farár ďakuje za oferu z ostatnej nedele s prianím, aby vašu štedrosť sám 

Hospodin odmenil svojím hojným poţehnaním 

 ofera po skončení dnešných sluţieb Boţích je podľa uznesenia seniorálneho 
konventu určená na opravu hrobu Terézie Vansovej na evanjelickom cintoríne 
v B. Bystrici. Odporúčame ju do vašej láskavej štedrosti. 

 dnes po skončení sluţieb Boţích sa uskutoční krátka porada k organizácii letného 
tábora pre deti a mládeţ. Prosíme tých, ktorí chcú priloţiť ruku k dielu, aby sa 
stretnutia zúčastnili. 

 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 
kostola. Odporúčame ju aj naďalej do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 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 slávime sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo. Sluţby Boţie budú v Ţiari 
n/Hr. o 15:30 hod. v chráme Boţom, v Kremnici takisto v chráme Boţom o 17:00 
hod. 

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

 budúcu nedeľu – Nedeľu po Vstúpení – sluţby Boţie nebudú ani v Kremnici, ani 
v Ţiari n/Hr., nakoľko sa zúčastníme Dištriktuálneho dňa ZD v Banskej Bystrici. 
Odchod autobusu je z parkoviska „Jeleň“ o 8:00 hod. ráno. Autobus bude 
zastavovať na zastávkach v Hornej Vsi, v Dolnej Vsi, v Bartošovej Lehôtke a na 
autobusovej stanici v Ţiari n/Hr. 

 v sobotu 8. júna sa uskutoční brigáda v areáli kostola v Lúčkach o 9:00 hod., 
ekumenická poboţnosť v Šturci o hod. Následne v nedeľu 9. júna budú sluţby 
Boţie iba v kostole v Lúčkach. Po nich bude nasledovať spoločný obed a program 
Zborového dňa. 

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

 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: 
■ bohuznáma sestra vďačná Pánu Bohu za ďalší rok ţivota a s prosbou o Jeho 
milostivé vedenie a ochrannú ruku obetuje 60,-€ na opravu strechy kremnického 
chrámu ■ bohuznámy brat pri 36-tich narodeninách s vďakou za Boţiu priazeň 
a s prosbou o poţehnanie do ďalších rokov ţivota obetuje 50,-€ na potreby CZ ■ rod. 
Schniererová a Výbošťoková s láskou a úctou spomínajúce na mamu a starú mamu 
Ţelmíru Pokornú pri jej nedoţitých 93. narodeninách, na otca a starého otca 
Františka Pokorného a na krstnú mamu Júliu Fašangovú obetujú na opravu strechy 
chrámu v Kremnici 50,-€ ■ bohuznámy brat s vďačnosťou obetuje 50,-€ na potreby 
CZ ■ br. Milan Majer obetuje 50,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ 
bohuznámy brat obetuje 100,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ 
 
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,- € 

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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