
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, ani sme sa nenazdali a prešiel rok. Práve podľa toho, ako rýchlo prídu opäť narodeniny, leto či 
Vianoce vidíme, ako čas rýchlo plynie. Tak veľa sa toho aj v ostatnom roku udialo, tak veľa sme vykonali, stratili, 
ale i dostali. Kadečo sa vo svete či v našej rodine zmenilo, ale znova sa stretáme pri zvesti, ktorá je tá istá. Už po 
stáročia zaznieva znova a znova ľuďom, raz šťastným inokedy nešťastným, raz v mieri inokedy vo vojne, raz 
v chudobe inokedy v blahobyte. Zaznieva a oznamuje stále trvajúcu Božiu lásku a Boží záujem o nás. A tak je to 
i dnes. Aj do našich životov vstupuje dnes Pán Boh s posolstvom lásky, ktoré je podoprené darom Jeho Syna. 
Ježiš Kristus prišiel, aby nás zachránil z nestálosti a vírov časného života a daroval nám večnosť. K Nemu sa 
i uprostred našich zápasov upnime, Jemu ďakujme, Jeho vítajme a Jeho dnes oslavujme. Veď je to tá najkrajšia 
správa, akú môžeme my, ľudia 21. storočia počuť. 
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: Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. Nech im 
slnko jasne svieti každý boží deň. Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. Daj, Boh, šťastia tejto 
zemi, všetkým ľuďom v nej. Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje 
dom. Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. Dopraj, 
Bože, svojmu dielu večné trvanie. Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver 
zachovaj. Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. 
Skloňme sa a takto sa pomodlime: 
Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti, že prichádzaš do dnešnej doby, do nášho sveta, do našej krajiny, do 
našej cirkvi, do našej rodiny i do nášho života a prinášaš posolstvo lásky, ktorú dokazuješ darom svojho Syna. 
Dnes je malým dieťaťom, no predsa je naším Záchrancom. Veď je to predivný Radca, mocný Boh, Otec večnosti i 
Knieža pokoja. Ďakujeme za všetky dary, ktoré nám v Ňom dávaš, nadovšetko dar spasenia a večného života. 
Prosíme Ťa, daj, aby sme Teba i Tvojho Syna radostne vítali, svoje srdcia i domovy Mu otvárali a urobili Ho Pánom 
nášho života, nechali sa Ním viesť a spoľahli sa na to, že pod Jeho vedením dosiahneme raz večný život v nebi. 
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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„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný;  

na jeho pleciach spočinie kniežatstvo,  
jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ 

Izaiáš 9, 5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milá rodina cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kremnica! 

Opäť slávime Vianoce. Rok čo rok prichádzajú, aby nám pripomenuli veľké udalosti 

ľudských dejín, ktoré sa odohrali v plnosti času. No predovšetkým, aby nás menili na 

lepších ľudí... Milujúcich, ochotných, prajných, žehnajúcich...  

Nazrime do jaslí, postojme pri nich a neodíďme, kým nás to Dieťa nezmení... 

 
Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky, 

Pána Krista narodenia, 
dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, 

do duše radosti, do srdca svornosti. 
Anjel pokoja nech medzi vami prebýva 

a láska Krista Pána nech u vás spočíva. 
 

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2019 vám želajú 
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 sa konajú aj detské služby Božie, resp. 
detská besiedka v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

Konfirmačná príprava prebieha v 2. ročníku vždy v piatok o 13:30 hod. v zb. 
miestnosti na fare v Kremnici. 

Biblické hodiny pre dospelých bývajú v Kremnici vždy v stredu o 16:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare, v Žiari nad Hronom vždy vo štvrtok o 15:30 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 17:30 hod. 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 

  
Hospodárske aktivity: 

 V tomto roku sme pokračovali s obnovou cirkevného areálu v Kremnici 
(kostol, stará a nová fara). Boli vykonané drobné práce vo farskej budove a podaný 
projekt na Ministerstvo kultúry SR, na základe ktorého by sme radi získali finančné 
prostriedky na výmenu strechy kostola, ktorú chceme zrealizovať v budúcom roku. 

V Žiari nad Hronom sme si v tomto roku oddýchli od prác, ale v budúcom 
roku by sme radi upravili okolie kostola a dokončili niektoré práce, ktoré sme pre 
nedostatok finančných prostriedkov nemohli dokončiť.   

Aj vy môžete pomôcť pri hospodárskom napredovaní zboru zapojením sa 
do prác, ako aj do ďalšieho cirkevno-zborového života. Rovnako môžete pomôcť 
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: SK44 0900 0000 0051 5027 7358 
 
 „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 

Prosíme všetkých, ktorí nemajú vyrovnaný cirkevný príspevok za rok 2018, 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 

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

30. december Nedeľa po Vianociach 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr.   

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   

6. január Zjavenie Krista Pána 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr.   
 

Uzávierka Informačného listu 1/2019 je vo štvrtok 3.1.2019 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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