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A – 71 Evanjelium: 
Matúš 25, 1 – 13    
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 45/2017 
26. november 2017 – 24. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa večnosti 

                                     Téma: O bdelosti a očakávaní 
 

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. 
 
Sl. Božie začíname predspevom: 
„Najsvätejší“ 

    
 
Piesne:                                                  

Liturgické texty: 
 

 
 
 
 
 

 
Kázňový text: 2 Petrov 3, 8 – 14 

„8To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 
tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí 
nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa 
všetci dali na pokánie. 10Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom 
pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. 11Keď sa všetko 
takto rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnosti vy, 12ktorí túžobne 
očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia 
v požiari?! 13Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých 
spravodlivosť prebýva. 14Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán 

našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji.“ 

 
OZNAMY: 

 V pondelok od 9:00 hod. bude prebiehať brigáda spojená s upratovaním kostola 
a fary v rámci príprav na advent a Vianoce. Vítaný je každý, kto je ochotný 
priložiť ruku k dielu. 

 V stredu o 16:30 hod. bude biblická hodina v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 
Srdečne pozývame k biblickému štúdiu. 

 Nácvik zborového spevokolu bude v stredu po skončení biblickej hodiny cca o 18:00 
hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 Vo štvrtok bude biblická hodina na Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom 
o 15:00 hod. 

 Budúcu nedeľu – 1. adventnú – budú služby Božie v chráme Božom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod., v chráme Božom v Žiari nad Hronom tiež v riadnom 
čase o 11:00 hod.  

 Súbežne s každými službami Božími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 Vyučovanie náboženstva: 

škola deň čas 

ZŠ Pavla Križku Kremnica piatok 11:45 – 12:30 a 12:40 – 13:25 

 ZŠ Angyalova Kremnica štvrtok 10:30 – 11:15 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. streda 7:45 – 8:30  

II. ZŠ Štefánikova ul. Žiar n/Hr. streda 9:40 – 10:25 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:30 – 13:15 

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok 13:30 – 14: 15 
 

 
MILODARY: 
■ s. Júlia Rausová pri spomienke na svoju pred rokom zosnulú matku Júliu 
Kresťanskovú obetuje na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. 70,-€ ■ bohuznáma rodina 
s láskou a úctou spomínajúca na svoju mamu a starú mamu pri 1. výročí jej úmrtia, 
obetuje na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. 40,-€ ■ rod. Dzúriková obetuje na opravu 
cirkevného areálu v Kremnici 50,-€ ■  
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: SK6302000000002564641953 
„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 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Tesnou bránou za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,50 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2018 za 3,50 € 
Hrad prepevný za 4,00 € 
Reformačné sviece za 16,00 € 

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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