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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 3/2020 
19. január 2020 

2. nedeľa po Zjavení 
Téma: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar n/Hr.: 11:00 hod.  
Slúţi: Filip Púpala, študent EBF UK Bratislava 
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
 „Ó, Jeţiši, Tvoje narodenie“ 
 

Piesne:                                                   Liturgické texty: 
 
        
  
 

 
 
 
 

 
 

 
Kázňový text: Ján 2, 1 – 11   
„1Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Jeţišova. 2Pozvali na 

svadbu aj Jeţiša a Jeho učeníkov. 3Keď chýbalo víno, povedala matka Jeţišova: Nemajú 
víno! 4Odpovedal jej Jeţiš: Ţena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5Matka 
povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. 6Podľa ţidovského zvyku očisťovania 
stálo tam šesť kamenných nádob, kaţdá na dve alebo tri miery. 7I riekol im Jeţiš: Naplňte tie 
nádoby vodou. A naplnili ich aţ po okraj. 8Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste 
starejšiemu. A oni zaniesli. 9Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel 
totiţ, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ţenícha 10a 
povedal mu: Kaţdý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) uţ upili, (dá) horšie, ty 
si však zachoval dobré víno aţ dosiaľ. 11Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré 
Jeţiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.“ 

OZNAMY: 
 od 18.1. do 25.1. t. r. čerpá zborový farár dovolenku. V naliehavých prípadoch 

kontaktujte zborového dozorcu Petra Weisa (0903268590), zborovú 
poddozorkyňu Elenu Borikovú (0948507642), alebo s. kostolníčku Reginu 
Štefanovičovú (0918456700). Zborový farár bude zastihnuteľný tieţ v súrnych 
prípadoch na telefóne, resp. E-maile, alebo mobilnej aplikácii „whatsapp“.  

 biblické hodiny, konfirmačná príprava, stretnutie dorastu, ani nácvik zborového 
spevokolu z dôvodu čerpania dovolenky zborového farára nebudú 

 predsedníctvo CZ zvoláva výročné zasadnutie matkocirkevného presbyterstva na 
pondelok 27.1. t. r. o 16:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 

 budúcu nedeľu – 3. po Zjavení – budú sluţby Boţie v chráme Boţom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod., v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. takisto v riadnom čase 
o 11:00 hod. Nakoľko je to posledná nedeľa v mesiaci, sluţby Boţie budú spojené 
so spoveďou a prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej. 

 súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 predsedníctvo CZ zvoláva výročné zasadnutia konventov: 
matkocirkvi na nedeľu 2.2. t. r. o 9:00 hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 
dcérocirkvi na nedeľu 2.2.. t. r. o 14:00 hod. v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. 

 do pozornosti dávame termín zborového večierka, ktorý sa koná v piatok 7. 2.  

 vyučovanie náboţenstva 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: 
■ bohuznámy brat vďačný za Boţie vedenie, pomoc a poţehnanie jeho i celej rodiny 
v minulom roku, obetuje na potreby matkocirkvi 50,-€ ■ rod. Prídavková pri 
príleţitosti 7. narodenín syna Vladka a 50. narodenín manţela a otca Vladimíra 
obetuje 50,-€ na potreby matkocirkvi ■ rod. Milčíková po operácii mamy Eleny 
Milčíkovej, ktorú aj naďalej vkladajú deti do milostivých Boţích rúk s prosbou 
o uzdravenie a silu niesť ťaţký údel obetujú na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici 50,-€ ■ s. Ţelmíra Komorová obetuje 50,-€ na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici ■ bohuznámy brat obetuje 50,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici  
 

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 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 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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