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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 46/2019 
1. december 2019 – 1. nedeľa adventná 

Téma: Pán prichádza 
Matkocirkevný a dcérocirkevný volebný konvent po 

sluţbách Boţích 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
Sl. Boţie začíname predspevom: „Ó, Jeţiši, Tvoje vtelenie“  
Piesne:                                                   Liturgické texty: 

       
 

       
 

 
 
 
 

 
 
 

Kázňový text: Matúš 24, 37 – 44   
„37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38ako totiţ 

v dňoch pred potopou jedli a pili, ţenili sa a vydávali aţ do toho dňa, keď Nóach vošiel do 
korábu, 39a nič nespozorovali, aţ prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode 
Syna človeka. 40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť 
na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš 
Pán. 43Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráţi príde zlodej, bdel by a nedal 
by sa mu vlámať do domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, 
o ktorej sa nenazdáte!“ 

OZNAMY: 
 vo štvrtok boli ukončené práce na výmene strešnej krytiny na chráme Boţom 

v Kremnici. Zároveň chceme ukončiť zbierku na opravu strechy kostola, ktorá 
vyniesla celkovo 12.850,- €. Na opravu strechy ďalej prispeli: Ministerstvo 
kultúry SR 35.000,-€; ELBA, a. s. Kremnica 5.000,-€; Mestské lesy Kremnica 1.000,-
€; Obecný úrad Krahule 1.000,-€; Kremnická banská spoločnosť 1.000,-€ 

 dnes popoludní o 14:00 hod. bude biblické stretnutie na Krahuliach u Hrnčárovcov 

 1. adventná večiereň bude v stredu o 16:00 hod. v zborovej miestnosti na fare 
v Kremnici a vo štvrtok o 15:30 hod. v kostole v Ţiari n/Hr. Srdečne pozývame 
do spoločenstva pri Boţom slove. 

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

 predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie matkocirkevného presbyterstva vo štvrtok 
o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. Prosíme presbyterov, aby si 
čas zariadili tak, aby sa presbyterstva zúčastnili. 

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

 budúcu nedeľu – 2. adventnú – budú sluţby Boţie v Kremnici v chráme Boţom 
o 9:00 hod. a v Ţiari n/Hr. v chráme Boţom o 11:00 hod. Sluţby Boţie budú spojené 
so spoveďou a prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej. 

 v nedeľu popoludní o 16:00 hod. bude v kremnickom chráme tradičný predvianočný 
koncert Adventná radosť. Srdečne všetkých pozývame. 

 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: 
■ bohuznáma sestra vďačná Pánu Bohu za ďalší rok ţivota obetuje na opravu 
strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ s. Libuša Pajunková vďačná Pánu Bohu za 
úspešnú operáciu a svojim blízkym za podporu i modlitby a zároveň pri spomienke 
na svojho manţela Milana pri jeho nedoţitých 80-tich narodeninách obetuje 100,-€ 
na opravu strechy kremnického chrámu ■ rod. Juríčková zo Ţiaru n/Hr. vďačná 
Pánu Bohu za prvorodeného vnuka Miška obetuje 100,-€ na potreby dcérocirkvi ■ 
novomanţelia Martin a Andrea Dobrovodskí, ktorí včera uzavreli manţelstvo 
v kremnickom chráme, obetujú 100,-€ na opravu strechy kostola a s. Oľga 
Dobrovodská takisto na opravu strechy obetuje 100,-€ ■ rod. Lovčičanová pri 
spomienke na tetu Evu Molnárovú pri 1. výročí jej úmrtia obetujú na potreby 
dcérocirkvi 50,-€ ■ rod. Glabová pri krste svojej prvej dcérky Ninky obetuje 100,-€, 
krstní rodičia Michal a Petronela Šavoltovci 50,-€ a ostatná rodina Šavoltová 50,-€ na 
orpavu strechy kremnického chrámu ■ 
DESIATKY za mesiac november:  
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma 
rodina 50,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■  
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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