
Epištola: 
1. Korintským 10, 14 – 24 
Evanjelium: 
Ján 7, 40 – 52  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 7/2020 
16. február 2020 

Nedeľa po Deviatniku. Téma: Dar Božieho slova 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Sluţby Boţie začíname predspevom:  
 „Najsvätejší“  
 

Piesne:                                                   
 
    Liturgické texty: 

 
        
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kázňový text: Izaiáš 55, 10 – 11     

„10Lebo ako dáţď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí 
ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, 11tak bude 
moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, 
čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ 
 

OZNAMY:  
 dnes popoludní o 15:00 hod. sa stretne Spoločenstvo evanjelických ţien v zborovej 

miestnosti na fare v Kremnici 

 dnes podvečer o 16:00 hod. sa uskutoční zborový večer pri príleţitosti Národného 
týţdňa manţelstva v zb. miestnosti na fare v Kremnici. Pripravený je zaujímavý 
program aj s premietaním filmu. Srdečne pozývame. 

 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 Ţiari 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 mládeţe sa stretne v sobotu o 17:00 hod. v zb. 
miestnosti na fare v Kremnici 

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

 budúcu nedeľu – Nedeľu Predpôstnu – budú sluţby Boţie v zborovej miestnosti na 
fare 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, bude 
moţné pristúpiť k spovedi a k stolu Pánovej milosti. 

 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: 
■ pozostalá rodina Eleny Milčíkovej (†65r.), s ktorou sme sa v nádeji vzkriesenia 
a večného ţivota rozlúčili na konci januára t. r. obetuje na potreby matkocirkvi 50,-€ 
■ s. Regina Štefanovičová pri príleţitosti svojich 55. narodenín obetuje na potreby 
matkocirkvi 55,-€ ■ rod. Prídavková pri príleţitosti narodenín manţelky a mamy 
Sibyly a dcéry Sibylky obetuje 30,-€ na potreby matkocirkvi ■ rod. Juríčková a rod. 
Vrabcová pri príleţitosti narodenín dcéry a vnučky Zuzky obetujú 20,-€ na potreby 
matkocirkvi ■ bohuznáma sestra so synom v ťaţkých ţivotných skúškach prosiaci 
o naše spoločné modlitby obetujú 20,-€ na potreby matkocirkvi ■ 

   2% zo svojich daní môžete aj tento rok venovať: 

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