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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 10/2020 
8. marec 2020 

2. pôstna nedeľa. Téma: Zápas o posvätenie 
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:  
 „Ó, Ježiši, Tvoje umučenie“  
 

Piesne:                                                   
 

 
    
       Liturgické texty: 

 
        
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Kázňový text: Izaiáš 58, 5 – 9a 
„5Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? 

Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto 
nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým? 6Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám 
rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na 
slobodu a polámať každé jarmo. 7Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a 
biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a 
neskrývaj sa pred svojím príbuzným. 8Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo 
sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za 
tebou. 9Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On 
odpovie: Tu som!“ 
 

OZNAMY:  
 zo zdravotných dôvodov viacerých účastníkov programu pre rodiny s deťmi, ktorý 

sme plánovali na dnešné popoludnie v žiarskom kostole, je podujatie zrušené. 
Ďakujeme za pochopenie.  

 pôstne stredtýždňové večierne budú v budúcom týždni v pravidelnom čase v stredu 
o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici a vo štvrtok v chráme 
Božom v Žiari n/Hr. o 16:00 hod. 

 zborový spevokol sa stretne k nácviku v stredu po večierni o 18:00 hod. v zborovej 
miestnosti na fare v Kremnici 

 konfirmačná príprava bude v piatok o 13:30 hod. na fare v Kremnici 

 dorast a spoločenstvo evanjelickej mládeže sa stretne v sobotu o 17:00 hod. v zb. 
miestnosti na fare v Kremnici 

 budúcu nedeľu – 3. pôstnu – budú služby Božie v Kremnici v chráme Božom 
v riadnom čase o 9:00 hod, v Žiari n/Hr. tiež v riadnom čase o 11:00 hod. 
v chráme Božom.  

 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: 
■ bohuznáme sestry pri príležitosti svojich narodenín vďačné Pánu Bohu za všetko 
požehnanie, za rodiny, zdravie a život, ako aj za život nového člena rodiny, obetujú 
50,-€ na potreby matkocirkvi ■ rod. Ertlová pri radostnej udalosti narodenia vnuka 
Samuela s prosbou o Božiu ochranu a vedenie celej rodiny, obetuje 100,-€ na potreby 
matkocirkvi ■ rod. Prídavková pri vďačnej spomienke na svojho otca, starého otca 
Vladimíra Prídavka pri jeho nedožitých 82. narodeninách obetuje 20,-€ na potreby 
matkocirkvi ■  

   2% zo svojich daní môžete aj tento rok venovať: 

  1. nadácia Kresťanská obnova 
  2. občianske združenie Talitha kumi – pomoc pre Sibylku a Vladka Prídavkovcov 
Tlačivá sú k dispozícii na farskom úrade v Kremnici a v kostole v Žiari n/Hr. 
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 za 0,90 € 
Evanjelický východ za 2,00 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Perlička pre deti za 1,50 € 
 

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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