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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 11/2020 
10. máj 2020 

4. nedeľa po Veľkej Noci. CANTATE. Deň matiek. 
Téma: Zasľúbenie Ducha Svätého 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Služby Božie začíname predspevom:  
 „Ó, Ježiši, Tvoje vzkriesenie“  
 

Piesne:                                                   
 

 
    
       Liturgické texty: 

 
        
  
 

 
 
 

 
 
 
Kázňový text: Jeremiáš 17, 5 – 8  
„5Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí 

svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. 6Bude sťa borievka na 
púšti, a neuzrie dobro, ktoré príde; bývať bude na spáleniskách púšte, v krajine 
soľnatej a neobývanej. 7Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou 
je Hospodin. 8Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí 
sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a 

neprestajne rodí ovocie.“ 
 

OZNAMY:  
 V priebehu mesiaca bol najmä starším členom nášho cirkevného zboru 

distribuovaný Evanjelický posol spod Tatier. Nie ste nič dlžní, je to dar od nášho 
zboru. Chceli sme aj týmto spôsobom povzbudiť a potešiť starších a tých, ktorí 
nemajú prístup na internet a potom aj podporiť naše vydavateľstvo Tranoscius, 
ktorým sme boli oslovení prosbou o propagáciu EPST. Ak sa vám Posol páči, 
predplaťte si do svojich domácností. Kto potrebuje pomoc s predplatným, 
obráťte sa na zborového farára 

 predsedníctvo CZ ďakuje všetkým, ktorí sa v uplynulom týždni zúčastnili brigád na 
fare v Kremnici a v oboch našich chrámoch v matkocirkvi, ako aj v dcérocirkvi 

a pripravili tak všetko potrebné k tomu, aby sme sa opäť po dvoch mesiacoch 
mohli stretnúť na službách Božích 

 kým nenastanú ďalšie zmeny, budú sa v našom cirkevnom zbore konať služby Božie 
v nezmenených časoch, vždy v nedeľu v matkocirkvi Kremnica v chráme Božom 
o 9:00 hod. a v dcérocirkvi Žiar nad Hronom v chráme Božom o 11:00 hod. 

 náboženstvo sa na školách zatiaľ vyučovať nebude 

 konfirmačná príprava pre konfirmandov navštevujúcich 1. ročník prípravy bude 
v piatok o 13:30 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici (za dodržania 
platných hygienických opatrení).   

 nácvik zborového spevokolu už v tomto školskom roku nebude prebiehať 

 až do odvolania sa nebudú konať ani biblické hodiny, stretnutia mládeže, detské 
besiedky, ani ostatné aktivity 

  budúcu nedeľu – 5. po Veľkej noci – budú služby Božie v Kremnici v chráme Božom 
v riadnom čase o 9:00 hod, v Žiari n/Hr. tiež v riadnom čase o 11:00 hod. 
v chráme Božom.  

 

MILODARY: 
■ s. Alenka Boldišová vďačná Pánu Bohu za ďalší rok života obetuje 50,-€ na 
potreby matkocirkvi ■ najmladšia sestra Blahyjová s vďakou voči Pánovi za ochranu 
pred vírusom, za zdravie celej širokej rodiny a pri spomienke na mamku pri 29. 
výročí jej úmrtia obetuje na obnovu kremnického chrámu 100,-€ ■ rod. Martinská pri 
príležitosti 3. narodenín vnuka Adriána Mariána obetuje z vďačnosti voči Pánu 
Bohu 150,-€ na potreby dcérocirkvi ■ s. Vierka Flešková pri príležitosti svojich 
narodenín a 45. výročia spoločnej cesty životom s manželom Ivkom obetuje 
s vďakou voči Pánu Bohu 50,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rod. Miháliková pri 
príležitosti narodenia vnučky Adelky obetuje s láskou a s vďakou voči Pánovi cirkvi 
100,-€ na potreby dcérocirkvi ■  
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: 

Kázne a iné prejavy gen. biskupa Pavla Uhorskaia za 7,00 € 
Aby ste vedeli... putovanie Prvým listom Jánovým za 9,00 € 
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 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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