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Epištola: 
Galatským 3, 21 – 26    
 

Evanjelium: 
Lukáš 3, 1 – 15  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 48/2017 
17. december 2017 – 3. nedeľa adventná 

Téma: Pripravovateľ cesty Pánovi 

 
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 vtelenie“ 

    
                     Liturgické texty: 
 
  Piesne:                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text:  
Lukáš 3, 4b – 6  
„4Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodníky; 5Kaţdé údolie nech je 
vyrovnané, kaţdý vrch a kopec zníţený; čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrboľaté 
cesty nech sú uhladené. 6A všetci ľudia uvidia spasenie Boţie.“  

 
OZNAMY: 

 Dnes popoludní o 14:00 hod. sa koná biblické stretnutie na Krahuliach. Ďakujeme 
rod. Bednárovej a Antonyovej za prijatie. 

 V stredu o 17:00 hod. bude adventná večiereň v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

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

 Vo štvrtok bude adventná večiereň v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. o 16:00 hod. 

 V piatok bude nácvik vianočného programu detí navštevujúcich náboţenstvo 
o 12:00 hod. na fare v Kremnici 

 Budúcu nedeľu – 4. adventnú – sluţby Boţie dopoludnia podľa rozhodnutia 
zborového presbyterstva nebudú. Nakoľko je táto nedeľa zároveň Štedrým 
dňom, sluţby Boţie budú o 15:00 hod. v chráme Boţom v Ţiari nad Hronom  a 
v chráme Boţom v Kremnici o 17:00 hod.  

 Súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 Do pozornosti dávame uţ aj vstupenky na Zborový večierok v nezmenenej cene 20,- 
Eur. Večierok sa koná v piatok 2.2.2018 so začiatkom o 18:00 hod. v kremnickej 
Mincovni 

 Vyučovanie náboţenstva: 

škola deň čas 

ZŠ Pavla Križku Kremnica piatok nevyučuje sa 

 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: 
■ rod. Šavoltová pri príleţitosti 16. narodenín syna Branislava obetuje na potreby CZ 
10,-€ ■ rod. Glabová obetuje 50,- € na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■  

 
DESIATKY za mesiac november: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma sestra 20,-€ ■  
 
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: 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 € 
Tesnou bránou za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,50 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2018 za 3,50 € 
Tranovského evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,00 € 
Hrad prepevný za 4,00 € 
Reformačné sviece za 16,00 € 

Počas adventu využite možnosť návštevy zborového farára v domácnostiach  
pri starých, chorých, imobilných členoch CZ  

s možnosťou prislúženia sviatosti Večere Pánovej. 

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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