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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 18/2019 
5. máj 2019 – 2. nedeľa po Veľkej noci 

Téma: Dobrý pastier 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar n/Hr.: 11:00 hod. 
Sluţby Boţie začíname predspevom: „Ó, Jeţiši, Tvoje vzkriesenie“ 
Piesne: 
                                                                   Liturgické texty: 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
Kázňový text: Ján 21, 15 – 19  

„15Keď si zajedli, riekol Jeţiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ 
ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, ţe Ťa milujem. Riekol mu 
(Jeţiš): Pas mojich baránkov! 16Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či 
ma miluješ? A on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, ţe Ťa milujem. Riekol mu: Pas 
moje ovečky! 17Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter 
sa zarmútil, ţe sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a odpovedal Mu: Pane, Ty 
vieš všetko; Ty vieš, ţe Ťa milujem. Riekol mu Jeţiš: Pas moje ovečky! 18Veru, veru ti 
hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď 
zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. 19To povedal, aby 

naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu: Nasleduj ma!“ 
 

OZNAMY: 
 predsedníctvo CZ srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa včera zúčastnili brigády v areáli 

kostola a starej fary v Kremnici 

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

 v budúcom týţdni biblické hodiny, ani nácvik zborového spevokolu nebudú 

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

 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 – 3. po Veľkej noci – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme Boţom 
v riadnom čase o 9:00 hod, v Ţiari n/Hr. tieţ v riadnom čase o 11:00 hod. 
v chráme Boţom. S deťmi sme pripravili program ku Dňu matiek. Srdečne 
pozývame. Program si preskúšame v nedeľu pred sluţbami Boţími o 8:30 hod. 

 v nedeľu o dva týţdne bude v našom CZ slávnosť konfirmácie, sluţby Boţie budú 
iba v Kremnici o 9:00 hod. V Ţiari n/Hr. sl. Boţie nebudú. 

 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: 
■ rodina Goralková nad čerstvým hrobom manţelky a matky Anny Goralkovej 
(63r.), s ktorou sme sa v nádeji vzkriesenia a večného ţivota rozlúčili v piatok na 
cintoríne v Bartošovej Lehôtke, obetuje 50,-€ na opravu strechy kremnického kostola 
■ rod. Flešková obetuje 50,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■  
 

DESIATKY za mesiac apríl:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 30,-€ ■ 
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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