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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 47/2019 
8. december 2019 – 2. nedeľa adventná 

Téma: Kráľovstvo Božie prichádza 

 
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: Židom 10 , 35 – 39 

„35Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena. 36Musíte byť vytrvalí, aby 
ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. 37Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý 
má prísť, a nebude meškať. 38Môj spravodlivý bude žiť z viery, ak sa však zbabelo 
utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. 39Ale my nie sme zbabelci, aby 
sme zahynuli: my sme veriaci, aby sme si zachránili život.“ 
 
 

OZNAMY: 
 dnes popoludní o 16:00 hod. bude v kremnickom chráme tradičný predvianočný 

koncert Adventná radosť. Srdečne všetkých pozývame. Príďte so svojimi 
rodinami, pozvite svojich blízkych, priateľov, susedov, známych... 

 vo štvrtok 12.12. bude v DD a DSS Kremnica adventná pobožnosť so začiatkom 
o 10:00 hod., na ktorú pozývame aj vás ostatných. Odchod od fary je o 9:45 hod. 

 2. adventná večiereň bude v Kremnici výnimočne vo štvrtok o 17:00 hod. v zborovej 
miestnosti na fare v Kremnici a takisto vo štvrtok bude aj v kostole v Žiari n/Hr. 
o 15:30 hod. Srdečne pozývame do spoločenstva pri Božom slove. 

 zborový spevokol sa k nácviku stretne tiež výnimočne vo štvrtok o 18:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 

 v piatok sme pre deti a mládež pripravili tvorivé dielne k Vianociam. Stretneme sa 
o 15:30 hod. v zb. miestnosti na fare. Príďte  

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

 budúcu nedeľu – 3. adventnú – budú služby Božie v Kremnici v chráme Božom 
v riadnom čase o 9:00 hod. a v Žiari n/Hr. v chráme Božom taktiež v riadnom 
čase o 11:00 hod. 

 Vyučovanie náboženstva 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: 
■ rod. Schniererová a rod. Výbošťoková, ktoré si s láskou a úctou spomínajú na 
svojho otca a starého otca Františka Pokorného a krstnú mamu Júliu Fašangovú pri 
ich nedožitých 100. narodeninách obetujú 100,-€ na potreby matkocirkvi ■ rod. 
Volnová obetuje na opravu strechy kremnického chrámu 100,-€ ■ s. Eva Zalayová 
obetuje 50,-€ na opravu strechy kremnického chrámu ■ pri okrúhlych 80-tich 
narodeninách s. Judity Stankovej a zároveň so spomienkou na zosnulú sestru Annu 
Krásnu, obetuje vďačná rodina 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 posol spod Tatier za 0,90 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Tesnou bránou na rok 2020 za 3,50 € 
Tranovského evanjelický kalendár na rok 2020 za 4,00 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2020 za 4,00 € 
Diár evanjelika na rok 2020 za 6,00 € 
Rodinný advent 2019 pre deti za 3,00 € 
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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