
Epištola: 
Rímskym 14, 1 – 9 
Evanjelium: 
Matúš 24, 15 – 28 

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 44/2019 
10. november 2019 – 21. nedeľa po Svätej Trojici – 3. pred koncom CR 

Téma: Znamenia konca času 
 

SLUŽBY BOŽIE: 
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“  
 
Piesne:                                                                   

                    
                       

         Liturgické texty: 
       

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                 
 

 
Kázňový text: Daniel 12, 1 – 3  

„1V tom čase povstane veľké knieža 
Mícháél, ktoré sa zastane synov tvojho ľudu. 
Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy 
jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude 
zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu 
zapísaného v knihe. 2Mnohí z tých, čo spia v 
prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, 
druhí na hanbu a večné zavrhnutie. 3Ale múdri 
skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí 
mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako 
hviezdy na večné veky.“ 
 

 
OZNAMY: 

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

 aj naďalej prebiehajú práce na výmene strešnej krytiny na chráme Božom v Kremnici 

 aj počas budúceho týždňa je možné pozrieť si výstavu „Biblia na cestách“ v MsKS 
Kremnica v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod. 

 biblická hodina v stredu v Kremnici nebude, namiesto nej sa stretneme vo štvrtok 
o 17:00 hod. v MsKS v Kremnici na prednáške. Všetkých srdečne pozývame. 

 zborový spevokol sa k nácviku stretne v stredu o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na 
fare v Kremnici 

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

 stretnutie dorastu a mládeže bude v sobotu o 17:00 hod. na fare v Kremnici 

 budúcu nedeľu – 22. po Sv. Trojici – predposlednú v cirkevnom roku – budú služby 
Božie v Kremnici v chráme Božom o 9:00 hod. a v Žiari n/Hr. v chráme Božom 
o 11:00 hod. 

 Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2019/2020 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 12:40 - 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica utorok 11:30 - 12:15  

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:40 - 13:25 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:40 - 13:25 
 
 

MILODARY: 
■ pri 15. výročí úmrtia matky Hermíny Mutňanskej si na ňu s láskou a úctou 
spomína dcéra Božena s rodinou a na opravu strechy kremnického chrámu obetuje 
50,-€ ■ bohuznáma sestra vďačná Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnanie obetuje 
na potreby matkocirkvi 100,-€ ■ rod. Faklová z Banskej Bystrice obetuje na opravu 
strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ 

 

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 posol spod Tatier – 0,90 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Tesnou bránou na rok 2020 za 3,50 € 
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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