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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 2/2020 
12. január 2020 

1. nedeľa po Zjavení 
Téma: Ježišov krst 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boží Žiar n/Hr.: 11:00 hod.  
Služby Božie začíname predspevom: 
 „Ó, Ježiši, Tvoje narodenie“ 
 

Piesne:                                                  
                                                   
                                            

                                          
 
 

      Liturgické texty: 
 
        
  
 

 
 
 
 

 
 

Kázňový text: Marek 10, 35 – 40  

„35Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, 
chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme. 36A On im povedal: Čo chcete, aby som 
vám urobil? 37Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, druhý na 
ľavici v Tvojej sláve. 38Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, 
ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený? 39A oni Mu 
povedali: Môžeme. Nato riekol im Ježiš: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, 
ktorým som ja krstený, budete pokrstení; 40ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici 

alebo ľavici, nie je mojou vecou, to (sa dostane) tým, ktorým je pripravené.“ 

OZNAMY: 
 predsedníctvo CZ zvoláva výročné zasadnutie dcérocirkevného presbyterstva na 

štvrtok 16.1. t. r. o 17:00 hod. v žiarskom kostole.  

 v stredu biblická hodina v Kremnici ani nácvik zborového spevokolu nebudú 

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

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

 dorast a spoločenstvo evanjelickej mládeže v sobotu nebude 

 budúcu nedeľu – 2. po Zjavení – budú služby Božie v chráme Božom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod., v chráme Božom v Žiari n/Hr. takisto v riadnom čase 
o 11:00 hod. 

 súbežne s každými službami Božími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 do pozornosti dávame termín zborového večierka, ktorý sa koná v piatok 7. 
februára. Prosíme, aby ste sa zapisovali do zoznamu, ktorý sa nachádza pri 
vchode do kostola 

 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: 
■ bohuznáma rodina ďakujúc Pánu Bohu za vypočutie modlitieb, za úspešnú 
operáciu manžela a otca a s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc, o pokoj, trpezlivosť 
a silu do ďalších dní obetuje 50,-€ na potreby matkocirkvi ■ s. Katarína Pacalajová 
s prosbou o modlitbu za svojich blízkych v zdravotných ťažkostiach, ktorých kladie 
do Božej opatery, obetuje na potreby dcérocirkvi 100,-€ ■ rod. Halmešová vďačná za 
Božie vedenie, pomoc a požehnanie v minulom roku, obetuje na potreby 
matkocirkvi 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 za 0,90 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Tesnou bránou na rok 2020 za 3,50 € 
Tranovského evanjelický kalendár na rok 2020 za 4,00 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2020 za 4,00 € 
Diár evanjelika na rok 2020 za 6,00 € 
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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