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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 12/2020 
17. máj 2020 

5. nedeľa po Veľkej Noci. ROGATE. 
Téma: Modlitba činiteľov slova 

 
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: Matúš 6, 5 – 8   

„5Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú 
v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju 
odmenu. 6Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa 
k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí 
tebe. 7A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre 
svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. 8Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš 

Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte.“ 

 
OZNAMY:  

 náboženstvo sa na školách naďalej vyučovať nebude 

 konfirmačná príprava pre konfirmandov navštevujúcich 1. ročník prípravy bude 
v piatok o 14:30 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 

 vo štvrtok máme sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo. Služby Božie budú 
v chráme Božom v Žiari nad Hronom o 15:30 hod., v chráme Božom v Kremnici 
o 17:00 hod. Srdečne pozývame. 

  budúcu nedeľu – Nedeľu po Vstúpení – 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. Keďže posledná nedeľa v mesiaci bude zasvätená výročnému 
sviatku Zoslania Ducha Svätého, spoveď a Večera Pánova sa bude prisluhovať 
už budúcu – predposlednú nedeľu v mesiaci. So spôsobom prisluhovania budete 
budúcu nedeľu pred prijímaním oboznámení 

 

MILODARY: 
■ pri 10. výročí úmrtia Anny Plavcovej sa na ňu s láskou a úctou rozpomínajú sestra 
Želmíra Komorová, deti – syn Pavel a dcéra Ľubica s rodinami, ako aj krstné deti 
Jana a Tatiana s rodinami a rovnako sa rozpomínajú aj na jej druhorodeného syna 
Milana pri 40. výročí, ktorého si Pán Boh povolal vo veku 19 rokov po krátkej 
a ťažkej chorobe. Pri tejto spomienke obetujú na potreby matkocirkvi 50,-€ ■ s. 
Božena Schniererová s rodinou, ktorá si s láskou a úctou spomína na svojich rodičov 
Františka a Želmíru Pokorných, ako aj na svoju krstnú mamu Júliu Fašangovú 
obetuje na potreby matkocirkvi 50,-€ ■ rod. Jurančíková obetuje na potreby 
matkocirkvi 100,-€ ■  
 
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 1,80 € 
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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