
Starozmluvný text: 
Žalm 118, 24 – 29 
Evanjelium: 
Ján 16, 23 – 27  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 22/2019 
9. jún 2019 – 1. slávnosť svätodušná. Zborový deň 

Téma: Zoslanie Ducha Svätého 

Slávnostné SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Lúčky: 9:00 hod. 
Sluţby Boţie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
Piesne: 
                                                                   Liturgické texty: 
 

 
    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kázňový text: Skutky apoštolov 1, 4 – 8. 12 – 14  
„4Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali 

zasľúbenie Otcovo - o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, 5(totiţ) ţe Ján krstil 
vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. 6A oni, tam zídení, 
spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? 7Odpovedal im: Nie je 
vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8ale prijmite 
moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po 
celom Judsku, aj v Samárii a aţ do posledných končín zeme.  12Potom sa vrátili do 
Jeruzalema z vrchu Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od neho na cestu 
sobotného dňa. 13Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, 
Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, horlivec Šimon a Judáš Jakubov do vrchnej dvorany, 
kde občas bývali. 14Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ţenami, s 
Máriou, matkou Jeţišovou, a s Jeho bratmi.“ 

OZNAMY: 
 ofera na opravu hrobu Terézie Vansovej na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici 

vyniesla v našom cirkevnom zbore sumu vo výške 250,- € 

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

 zajtra, t. j. v pondelok, na 2. slávnosť svätodušnú budú sluţby Boţie v chráme 
Boţom v Ţiari n/Hr. o 15:30 hod. a v chráme Boţom v Kremnici o 17:00 hod. 

 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 kostole v Ţiari n/Hr. o 15:30 hod. 

 v sobotu 15. júna usporadúvame zájazd na Povaţie, do obce Krivosúd – Bodovka, 
v ktorej zborový farár vyrastal. Odchod autobusu je o 7:00 hod. ráno z parkoviska 
„Jeleň“ v Kremnici a ďalej zastavuje v Hornej a Dolnej Vsi, v Bartošovej Lehôtke 
a na autobusovej stanici Ţiar n/Hr. 

 budúcu nedeľu – sviatok Svätej Trojice – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme 
Boţom v riadnom čase o 9:00 hod. a v Ţiari n/Hr. v chráme Boţom o 11:00 hod. 
Ofera po ich skončení je aj v Kremnici aj v Ţiari n/Hr. určená pre sestry 
kantorky. Odporúčame ju do vašej láskavej štedrosti.  

  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,-€. Prihlášky sú k dispozícii 
u zborového farára. 

 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 
 

DESIATKY za mesiac máj:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 30,-€ ■ 
bohuznáma rodina 50,-€ ■ bohuznáma sestra 20,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ 
bohuznáma rodina 40,-€ ■  
 
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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