
Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 
(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny) 

 

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. 
Milá moja rodinka, zasa prišli Vianoce. Tie sviatky, ktoré sa nazývajú sviatkami lásky a počas ktorých chce byť 
zrazu každý lepší a milší. Nech by sme však boli hocijako milí a láskaví, nikdy sa nevyrovnáme láske nášho 
dobrého nebeského Otca, ktorý nás nemiluje iba na Vianoce, ale po celý rok, a ktorý nám dáva ten najvzácnejší 
dar – svojho Syna. Jeho láska nás sprevádzala v uplynulých mesiacoch, neopúšťala nás, keď sme mali ťažkosti, 
ba ani vtedy, keď sme na Pána Boha zabúdali a robili si po svojom. Pán Boh vo svojej láske zostáva verný a dnes, 
vo sviatočný vianočný večer, nám daruje nádej nového života, ktorý smieme získať skrze Jeho Syna. Je to ten 
najkrajší dar a ten najväčší dôvod na radosť. Preto s touto radosťou a vďačnosťou vstúpme i do týchto Vianoc 
a zaspievajme spolu pieseň o radosti, ktorá neplynie z pozemských pôžitkov, ale z daru nášho láskavého 
nebeského Otca. Nech je Jeho meno oslávené počas týchto Vianoc i po celý rok.  
Pieseň z ES č. 41: Čas radosti, veselosti 
Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14: 
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym 
vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef 
z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu 
Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, 
naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo 
v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, 
anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: 
Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste 
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, 
ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na 
výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!" 
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského 
vierovyznania: 
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. 
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie 
panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal 
z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych 
vzkriesenie a život večný. Amen. 
Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr: Zima prišla, vietor duje, vonku sniežik poletuje. Cez oblok 
sa tlačí mráz, Vianoce už sú tu zas. Deti v očiach iskru majú, svetielko ňou zažínajú. Teplom svojho srdiečka, 
zohrejú aj Ježiška. Sniežik ešte padá, padá, človek lásku stále hľadá. Ježiško k nám príde včas, daruje nám pokoj, 
lásku, uloženú v nás.  
Skloňme sa a takto sa pomodlime: 
Láskavý náš nebeský Bože, vieme, že sme i počas uplynulého roka často na Teba zabúdali, konali podľa seba 
a žili po svojom. Neraz sme sa prehrešili proti Tvojej svätej vôli, neraz sme zanedbali Tvoje prikázania. Právom by 
si nás mohol trestať, no Ty si nám zostal verný v láske, stále nás pozývajúc do svojho otcovského náručia 
a pripravujúc nám miesto vo svojom kráľovstve. Ďakujeme Ti za vzácny dar Tvojho Syna, ktorý nám otvára brány 
nebies. Ďakujeme Ti za dar spasenia, ktoré nám práve On, náš Spasiteľ, prináša. A ďakujeme za Tvoju lásku, 
ktorou nás tak veľmi miluješ a ktorú nám i dnes svojím darom dokazuješ. Amen. 
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na 
zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! 
I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 
Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, na veky vekov. Amen. 
Pieseň z ES č. 60: Tichá noc, svätá noc 
 

A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. 

Amen. 
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Milí naši bratia, milé naše sestry v Pánovi! – 
Nech Betlehemské svetlo vo vašich srdciach zažiari! 

Zjavila sa totiž milosť Božia – Boh v Kristovi k nám zostúpil, 
by nás všetkých z moci diabla, hriechu i smrti vykúpil. 

Nech Jeho pokora, svätosť, pokoj, láska, radosť... –  
nech to všetko, čo prináša, naplní vás i vašu domácnosť. 

Nech Jeho ruka chráni vás, vedie na ceste 
v novom roku všade tam, kde ste. 

On predsa zasľúbil: Ja som s vami až do konca sveta!  
Nuž teda, buď s nami, Pane, Ty betlehemské Dieťa! 

Požehnané Vianoce i vstup do nového roku 
vám želá predsedníctvo cirkevného zboru – 

 
Peter Weis, zborový dozorca   a   Jozef Pacek, zborový farár 



Bohoslužobné príležitosti a vnútromisijné aktivity: 
Služby Božie sa konajú každú nedeľu a sviatok o 9:00 hod. v chráme Božom 

v Kremnici a o 11:00 hod. v chráme Božom v Žiari nad Hronom. Ak cirkevný sviatok 
pripadne na pracovný deň, služby Božie sa konajú v kremnickom chráme podvečer 
o 17:00 hod., v žiarskom chráme o 15:30 hod. Každú poslednú nedeľu v mesiaci je 
v rámci služieb Božích možné pristúpiť k spovedi a k Večeri Pánovej. 

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

Biblické hodiny pre dospelých bývajú v Kremnici vždy v stredu o 16:30 hod. 
v zborovej miestnosti na fare, v Žiari nad Hronom vždy vo štvrtok o 16:00 hod. na 
Gymnáziu M. Rúfusa. 

Stretnutia evanjelickej mládeže sa konajú každý piatok o 17:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

V cirkevnom zbore pôsobí aj zborový spevokol, ktorý nacvičuje vždy 
v stredu o 18:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2017/2018: 

škola deň čas 

ZŠ P. 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  

Ev. a. v. fara Kremnica streda 13:30 - 14:15  

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

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

  
Hospodárske aktivity: 

 V tomto roku sme pokračovali s obnovou cirkevného areálu v Kremnici 
(kostol, stará a nová fara). Boli vykonané ďalšie výskumy v zmysle rozhodnutí 
Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. V budúcom roku chceme 
pokračovať v prípravných fázach obnovy cirkevného areálu. V novej fare sme 
vymenili vchodové dvere a vykonali niekoľko udržiavacích prác.  

Najvýznamnejšou aktivitou bola stavba, resp. dostavba chrámu Božieho 
v dcérocirkvi Žiar nad Hronom. V októbri t. r. sa konala slávnostná posviacka 
kostola. V roku 2018 nás ale čaká ešte veľa práce, najmä s dokončením terénnych 
úprav v okolí kostola.   

Aj vy môžete pomôcť pri hospodárskom napredovaní zboru modlitbou, 
finančným darom či akýmkoľvek iným spôsobom. Pre darcov pripájame číslo účtu 
v tvare IBAN: 
Kremnica: SK80 0900 0000 0000 7433 7132 
Žiar nad Hronom: SK63 0200 0000 0025 6464 1953 
„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: 
Vstupenky na zborový večierok, ktorý sa bude konať 2. februára 2018 so živou 
hudbou v kremnickej Mincovni. Cena: 20,-€. 
Magnetky ECAV Kremnica a žiarskeho kostola za 2,50 € 
Evanjelický posol – dvojčíslo za 1,20 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Tesnou bránou na rok 2018 za 3,50 € 
Hrad prepevný na rok 2018 za 4,00 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2018 za 3,50 € 
Tranovského kalendár na rok 2018 za 4,00 € 
Reformačné sviece za 16,00 € 
Obaly na Evanjelický spevník za 8,- € 

Prosíme všetkých, ktorí nemajú vyrovnaný cirkevný príspevok na rok 2017, aby tak 
ešte urobili, pokiaľ je to možné, do konca tohto kalendárneho roka. Ďakujeme. 

 
Ofery, ktoré odporúčame do vašej štedrosti: 
Kremnica: Štedrý večer pre slova Boţieho kazateľa, Závierka občianskeho roka pre s. 
kantorku, Nový rok pre s. kostolníčky 
Ţiar nad Hronom: 1. sv. vianočný pre slova Boţieho kazateľa, Závierka občianskeho roka pre 
s. kantorku 

 

Služby Božie počas vianočných a novoročných sviatkov 

dátum sviatok čas miesto   

24. december Štedrý večer 15:00 Ev. kostol Žiar n/Hr.   

24. december Štedrý večer 17:00 Ev. kostol Kremnica   

25. december 1. sviatok vianočný 9:00 Ev. kostol Kremnica   

25. december 1. sviatok vianočný 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr. Večera Pánova 

26. december 2. sviatok vianočný 9:00 Ev. kostol Kremnica Večera Pánova 

31. december Nedeľa po Vianociach 9:00 Ev. kostol Kremnica   

31. december Závierka obč. roka 15:00 Ev. kostol Žiar n/Hr.   

31. december Závierka obč. roka 17:00 Ev. kostol Kremnica   

1. január Nový rok 9:00 Ev. kostol Kremnica Večera Pánova 

1. január Nový rok 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr. Večera Pánova 

6. január Zjavenie Krista Pána 9:00 Ev. kostol Kremnica   

7. január 1. nedeľa po Zjavení 9:00 Ev. kostol Kremnica   

7. január 1. nedeľa po Zjavení 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr.   
 

Uzávierka Informačného listu 1/2018 je vo štvrtok 4.1.2018 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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