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Matúš 11, 2 – 10  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 50/2018 
16. december 2018 – 3. nedeľa adventná 

Téma: Pripravovateľ cesty Pánovi 

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: „Ó, Ježiši, Tvoje vtelenie“ 
 

Piesne:                                                 Liturgické texty:                                                   
                                            
 
 
 
 
        
  
 

Kázňový text: Ján 3, 25 – 30    

„25Tu medzi učeníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťovaní. 26I 
prišli k Jánovi a hovorili mu: Majstre, Ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, a ty si 
svedčil o Ňom, ajhľa, krstí a všetci prichádzajú k Nemu. 27Odpovedal Ján: Človek si 
nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba. 28Vy sami mi dosvedčíte, že som 
povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním. 29Kto má nevestu, je ženích, 
a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženíchovmu hlasu. 

Táto moja radosť je úplná. 30On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ 
 

OZNAMY: 
 aj v treťom adventnom týždni budú adventné večierne. Prosíme, príďte aj uprostred 

týždňa a očakávajme tak spoločne príchod nášho Spasiteľa. Večiereň v Kremnici 
bude v zborovej miestnosti na fare v stredu o 16:00 hod. a v Žiari n/Hr. vo 
štvrtok o 15:30 hod. v chráme Božom. Srdečne pozývame.  

 v stredu o 15:00 hod. sme v rámci projektu Samaritan´s Purse pripravili misijný 
program pre deti zo sociálne slabších rodín zo Žiaru n/Hr. spojený 
s odovzdávaním vianočných darčekov 

 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 

 budúcu nedeľu – 4. 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 popoludní o 15:00 hod. bude nácvik vianočného programu detí 
a mládeže v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. Prosíme rodičov, aby na to 
pamätali a svoje deti na faru poslali. Ďakujeme. 

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

 využite adventný čas aj na návštevy kňaza v domácnostiach, najmä pri starších, 
chorých a nevládnych bratoch a sestrách, príp. aj na prislúženie svätej Večere 
Pánovej v domácnostiach 

 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: 
■ s. Vlasta Kostrianová prosiaca Pána Boha o zdravie pre svoju priateľku, ktorú čaká 
náročná operácia a následná liečba, obetuje na potreby matkocirkvi 20,-€ ■ s. Mária 
Sklenková obetuje na potreby dcérocirkvi 50,-€ ■ s. Ľudmila Adamíková obetuje na 
potreby dcérocirkvi 50,-€ ■ pri príležitosti nedožitých 100. narodenín maminky, 
babičky a prababičky Miroslavy Voldánovej a pri 1. výročí úmrtia brata, strýka 
a prastrýka Martina Kleina obetuje rod. Voldánová 50,-€ a rod. Dubcová 50,-€ 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 
                             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 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2019 za 5,- € 
Hrad prepevný 2019 – každodenné zamyslenia za 4,00 € 
Diár evanjelika 2019 za 5,50 € 
Tranovského 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 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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