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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 9/2020 
1. marec 2020 

1. pôstna nedeľa. Téma: Boj s pokušeniami 
 
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:  
 „Ó, Jeţiši, Tvoje umučenie“  
 

Piesne:                                                   
 
    
 
 
       Liturgické texty: 

 
        
  
 

 
 
 

 
 
 
 
Kázňový text: Lukáš 22, 31 – 34  
„31Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyţiadal, aby vás 

preosial ako pšenicu; 32ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty 
časom, aţ sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. 33On však odpovedal: Pane, hotový 
som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť. 34(Jeţiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes 
kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, ţe ma poznáš.“ 
 
 

OZNAMY:  
 dnes popoludní o 14:00 hod. sa uskutoční biblické stretnutie na Krahuliach 

u Lukáčov. Srdečne pozývame. 

 v budúcom týţdni začíname s pôstnymi biblickými večierňami, ktoré budú bývať 
počas pôstu v stredu o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici, vo 
štvrtok v chráme Boţom v Ţiari 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 

 v piatok o 18:00 hod. sa v ţiarskom kostole uskutoční ekumenická bohosluţba pri 
príleţitosti Svetového dňa modlitieb. Srdečne pozývame. 

 budúcu nedeľu – 2. pôstnu – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme Boţom 
v riadnom čase o 9:00 hod, v Ţiari n/Hr. tieţ v riadnom čase o 11:00 hod. 
v chráme Boţom.  

 budúcu nedeľu 8.3. pripravujeme program pre rodiny s deťmi v ţiarskom kostole. 
Srdečne pozývame, program začína o 16:00 hod. 

 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: 
■ rod. Podmanická a rod. Štrbová pri príleţitosti 45. narodenín manţelky, matky 
a dcéry Zuzany Podmanickej, 22. narodenín dcéry a vnučky Zuzky a pri príleţitosti 
narodenín manţela a otca Jozefa Podmanického obetujú z vďačnosti voči Pánu Bohu 
50,-€ na potreby matkocirkvi ■ rod. Miháliková a Kubalová, ktoré s láskou a úctou 
spomínajú na svoju matku, starú matku, svatku Jarmilu Mihálikovú pri 1. výročí jej 
úmrtia a otca, starého otca a svata Štefana Mihálika pri 6. výročí jeho úmrtia, obetujú 
na potreby dcérocirkvi 100,-€ ■  

DESIATKY za mesiac február:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ 
bohuznáma sestra 15,-€ ■ 

   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 € 
 

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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