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Ján 5, 24 – 29  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 47/2018 
25. november 2018 – 26. nedeľa po Svätej Trojici. Posledná v CR. 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. 
služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
 

Piesne:                                                  Liturgické texty: 
                                            
 
 
 
 
        
  
 

 
Kázňový text: Matúš 25, 31 – 46    
„31Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej 

slávy. 32I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od 
kozlov, 33a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava. 34Vtedy povie Kráľ tým na pravici: Poďte, 
požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia 
sveta. 35Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako 
cudzinec, a prijali ste ma; 36bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol 
som vo väzení, a prišli ste ku mne. 37Odpovedia Mu spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného, a 
nasýtili sme Ťa, alebo smädného, a napojili sme Ťa? 38a kedy sme Ťa videli ako cudzinca, a prijali sme 
Ťa? Alebo nahého, a zaodeli sme Ťa? 39A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k 
Tebe? 40Odpovie im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili. 41Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, 
pripraveného diablovi a jeho anjelom. 42Lebo hladný som bol, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a 
nedali ste mi piť; 43prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma; bol som nemocný a vo väzení, a 
nenavštívili ste ma. 44Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného, alebo 
ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného alebo vo väzení, a neposlúžili sme Ti? 45Vtedy odpovie 
im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili! 46I 
pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“ 

OZNAMY: 
 v stredu bude biblická hodina v Kremnici v zborovej miestnosti na fare o 16:00 hod. 

 zborový spevokol sa stretne k nácviku v stredu po biblickej hodine, cca o 17:30 hod. 
v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 vo štvrtok bude biblická hodina v Žiari n/Hr. o 15:30 hod. na Gymnáziu M. Rúfusa 

 konfirmačná príprava bude v piatok o 13:30 hod. na fare v Kremnici 

 v piatok sa stretne spoločenstvo evanjelickej mládeže o 17:00 hod. v zborovej 
miestnosti na fare v Kremnici 

 budúcu nedeľu – 1. adventnú – budú služby Božie v chráme Božom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod., v chráme Božom v Žiari n/Hr. o 11:00 hod.  

 budúcu nedeľu podvečer o 16:00 hod. sa uskutoční podujatie s názvom Adventná 
radosť – pásmo slova a hudby v kremnickom chráme Božom. Srdečne pozývame. 

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

 vyučovanie náboženstva v školskom roku 2018/2019 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 12:40 - 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica piatok 11:30 - 12:15 

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

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:20 - 13:05 

Zborová miestnosť fara Kremnica utorok 13:35 - 14:20 
 

MILODARY: 
■ rod. Pajunková pri príležitosti 79. narodenín manžela, otca a starého otca Milana 
Pajunka obetuje 20,-€ na potreby matkocirkvi ■ bohuznáma sestra utiekajúca sa 
k Pánu Bohu s prosbou o zdravie a úspešnú operáciu svojho manžela, obetuje 40,-€ 
na potreby matkocirkvi ■ rodina Lásková obetuje s vďačnosťou 100,-€ na potreby 
dcérocirkvi  

V prípade, že chcete náš cirkevný zbor podporiť, môžete tak urobiť aj na tieto čísla účtov 
v tvare IBAN:    Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
pozor zmena účtu dcérocirkvi!!!!!  
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: 

Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
publikácia „Naše staroturianske korene“, v ktorej sa o. i. nachádza aj životopis br. farára 
Miroslava Kýšku; suma: 4,- € 
publikácia „Päť storočí v znamení kalicha“, ktorá popisuje dejiny našej cirkvi na území 
dnešného Zvolenského seniorátu; suma: 7,- € 
Tesnou bránou 2019 – každodenné zamyslenia za 3,50 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2019 za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2019 za 5,- € 
Hrad prepevný 2019 – každodenné zamyslenia za 4,00 € 
Diár evanjelika 2019 za 5,50 € 
Reformačné sviece za 16,00 € 
Ostatná literatúra z kresťanského vydavateľstva Porta Libri 

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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