
Starozmluvný text: 
Jeremiáš 23, 5 – 8  
Novozmluvný text: 
Rímskym 13, 8 – 12  
Evanjelium: 
Matúš 21, 1 – 9   

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 48/2018 
2. december 2018 – 1. nedeľa adventná 

Téma: Pán prichádza 

Čítané SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Sluţby Boţie vedie v Kremnici: Mgr. Boţena Schniererová 
                                   v Ţiari n/Hr.: Elena Boriková 
 

                                                              Liturgické texty: 
 
Piesne:                                                   
                                            
 
 
 
 
        
  
 

 
 
Kázňový text: Žalm 37, 5. 34    
„5Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. 34Očakávaj 

Hospodina a zachovávaj Jeho cestu, On povýši ťa...“ 
 

OZNAMY: 
 na dnešný podvečer bolo pripravené podujatie s názvom Adventná radosť – pásmo 

slova a hudby v kremnickom chráme Boţom. Ţiaľ, pre ochorenie účinkujúcich 
bolo podujatie ZRUŠENÉ. Prosíme o ospravedlnenie a pochopenie. Ďakujeme. 

 v prvom adventnom týţdni začíname s adventnými večierňami. Prosíme, príďte aj 
uprostred týţdňa a očakávajme tak spoločne príchod nášho Spasiteľa. Večiereň 
v Kremnici bude v zborovej miestnosti na fare vţdy v stredu o 16:00 hod. 
a v Ţiari n/Hr. vţdy vo štvrtok o 15:30 hod. v chráme Boţom. Srdečne 
pozývame.  

 zborový spevokol sa stretne k nácviku v stredu po Večierni o 17:00 hod. v zb. 
miestnosti na fare v Kremnici 

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

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

 v sobotu popoludní o 15:00 hod. sa v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. uskutoční 
vianočný koncert mladej gospelovej kapely z Prešova. Prosím, spropagujte 
podujatie, aby prišlo čím viac ľudí. Vstupné je dobrovoľné. 

 budúcu nedeľu – 2. adventnú – budú sluţby Boţie v chráme Boţom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod., v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. o 11:00 hod.  

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

 vyučovanie náboţenstva 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. Šipošová a Rošková pri príleţitosti okrúhlych 70. narodenín mamy a starkej 
Anny Šipošovej s vďačnosťou voči Pánu Bohu za všetko, čo dal a poţehnal 
a s prosbou o ďalšiu ochranu a silu zvládať kaţdodenné situácie, obetujú 100,-€ na 
opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ 

DESIATKY za mesiac november:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■  
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla účtov 
v tvare IBAN:    Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
pozor zmena účtu dcérocirkvi!!!!! Ţiar 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 ţivotopis 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 – kaţdodenné zamyslenia za 3,50 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2019 za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2019 za 5,- € 
Hrad prepevný 2019 – kaţdodenné zamyslenia za 4,00 € 
Diár evanjelika 2019 za 5,50 € 
Trenovského kalendár na rok 2019 za 4,00 € 
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 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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