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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 13/2020 
24. máj 2020 

Nedeľa po Vstúpení 
Téma: Príprava na posledné veci 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
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 vstúpenie“  
 

Piesne:                                                   
 

 
    
 
 
        
 
 
 
 
   
Liturgické texty: 

 
        
  
 

 
 
 

 
 
 
 
Kázňový text: 5 Mojžišova 31, 6 – 8    
„6Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj 

Boh, kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa! 7Potom Mojžiš zavolal Józuu a povedal 
mu pred zrakom celého Izraela: Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom 
do krajiny, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať jeho otcom; ty im ju odovzdáš do 
dedičného vlastníctva. 8Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a 
neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!“ 

 
 

OZNAMY:  
 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie matkocirkevného presbyterstva na stredu 

27.5. t. r. o 17:00 hod. Hlavným bodom programu bude realizácia kúrenia 
v kostole. Zasadnutie sa uskutoční v zborovej miestnosti na fare. 

  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 

 budúcu nedeľu – 1. slávnosť svätodušnú – budú slávnostné 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.  

 v pondelok 1. júna zasvätíme 2. slávnosť svätodušnú a služby Božie budú iba 
v Kremnici v chráme Božom o 17:00 hod. 

 prosíme tých, ktorí ste sa rozhodli prispieť na kúrenie do kostola v Kremnici, aby ste 
svoj zámer oznámili zborovému farárovi 

 

MILODARY: 
Na kvety do kostola a vo farskom dvore prispeli:  
■ rod. Halmešová 20,- ■ s. Kapustová 20,- ■ s. Pajunková 10,- ■ rod. Hudecová, 
Schmidtová 20,- ■ 
 
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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