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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 6/2020 
9. február 2020 

Celozborový výročný konvent 
Nedeľa Deviatnik. Téma: Nezaslúžená milosť 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Káže: Andrej Lacko,  
poslucháč 3. ročníka EBF UK v Bratislave 
Služby Božie začíname predspevom:  
 „Najsvätejší“ 
 

Piesne:                                                   
 
 
    Liturgické texty: 

 
        
  
 

 
 

 
 
 
Kázňový text: Micheáš 7, 7 – 8    

„24 Či neviete, že tí, čo bežia na 
závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu 
dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! 25 A 
každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni 
preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však 
neporušiteľný. 26 Preto ja tak bežím, nie ako na 
neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch 
rozrážal, 27 ale ukázňujem si telo a službe ho 
podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď 

iným kážem.“ 
 

OZNAMY:  
 biblická hodina bude v Kremnici v stredu o 16:00 hod. v zborovej miestnosti na fare 

v Kremnici 

 zborový spevokol sa stretne k nácviku v stredu po biblickej hodine o 17:30 hod. v zb. 
miestnosti na fare v Kremnici 

 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 

 v piatok o 17:00 hod. bude v zborovej miestnosti na fare v Kremnici prednáška pre 
členov Kremnického baníckeho spolku s názvom „História Evanjelickej cirkvi 
v Kremnici“ 

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

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

 budúcu nedeľu – Nedeľu po Deviatniku – budú služby Božie v zborovej miestnosti 
na fare v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod., v chráme Božom v Žiari n/Hr. 
takisto v riadnom čase o 11:00 hod. 

 v nedeľu o 15:00 hod. sa stretne Spoločenstvo evanjelických žien v zb. miestnosti na 
fare v Kremnici 

 v nedeľu podvečer o 16:00 hod. sa uskutoční zborový večer pri príležitosti 
Národného týždňa manželstva. Pripravujeme zaujímavý program aj 
s premietaním filmu. Srdečne pozývame. 

 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: 
 

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 € 
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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