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Matúš 25, 1 – 13 

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 45/2019 
24. november 2019 – 23. nedeľa po Svätej Trojici – posledná v CR 

Téma: O bdelosti a očakávaní 
 

SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou: 
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Sluţby Boţie začíname predspevom: „Najsvätejší“  
 
Piesne:                                                                   

                    
                      Liturgické texty: 

       
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kázňový text: Druhý list Petrov 3, 8 – 14  
„8To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, ţe jeden deň je u Pána ako 

tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí 
nazdávajú, ţe mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa 
všetci dali na pokánie. 10Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom 
pominú, ţivly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. 11Keď sa všetko 
takto rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zboţnosti vy, 12ktorí túţobne 
očakávate príchod Boţieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a ţivly roztopia 
v poţiari?! 13Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých 
spravodlivosť prebýva.14Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán 
našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji.“ 
 

OZNAMY: 
 celozborovým konventom bola schválená zbierka na opravu strechy kremnického 

kostola. Odporúčame ju aj naďalej do vašej pozornosti a láskavej štedrosti. 

 počas nastávajúceho týţdňa by mali byť ukončené práce na výmene strešnej krytiny 
na chráme Boţom v Kremnici 

 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie volebného konventu na budúcu nedeľu, t. j. 
1.12.2019 v Kremnici po skončení sl. Boţích, rovnako v Ţiari n/Hr. po skončení sl. 
Boţích. Voliť budeme dištriktuálneho a seniorálneho dozorcu. 

 po skončení sl. Boţích v Ţiari n/Hr. sa stretneme na neformálnom stretnutí. 
V Kremnici bude toto stretnutie o 17:00 hod. a premietneme na ňom film „Zrodenie 
hrdinu“. Srdečne pozývame. 

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

 biblická hodina v Ţiari n/Hr. bude vo štvrtok v kostole o 15:30 hod. 

 vo štvrtok o 17:00 hod. bude prednáška v zborovej miestnosti na fare v Kremnici na 
tému: Existencia utrpenia. Srdečne pozývame. 

 stretnutie dorastu a mládeţe bude v sobotu o 17:00 hod. na fare v Kremnici 

 budúcu nedeľu – 1. adventnú – začíname nový cirkevný rok. Sluţby Boţie budú 
v Kremnici v chráme Boţom o 9:00 hod. a v Ţiari n/Hr. v chráme Boţom o 11:00 
hod. 

 Vyučovanie náboţenstva v školskom roku 2019/2020 

škola deň čas 

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

ZŠ Angyalova Kremnica utorok 11:30 - 12:15  

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:40 - 13:25 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:40 - 13:25 
 

MILODARY: 
■ stará mama Šavoltová s vďačnosťou voči Pánu Bohu za svoju prvú vnučku obetuje 
30,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ pri nedoţitých 100. narodeninách 
otca Jozef Schmidta si na neho s láskou a úctou spomína dcéra Ľubica s rodinou 
a obetuje 30,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ rod. Lásková pri 
spomienke na svojho pred rokom zosnulého syna, manţela a otca Igora Lásku 
obetuje 100,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rod. Mališová obetuje 25,-€ na potreby 
dcérocirkvi ■ s. Jana Martinská obetuje 100,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rod. 
Zorkóczyová obetuje na potreby dcérocirkvi 50,-€ ■  

 

V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN:    Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                        Dcérocirkev 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 posol spod Tatier – dvojčíslo za 1,80 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Tesnou bránou na rok 2020 za 3,50 € 
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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