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Galatským 3, 21 – 26  
Evanjelium: 
Lukáš 3, 1 – 15  

 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 48/2019 
15. december 2019 – 3. nedeľa adventná 

Téma: Pripravovateľ cesty Pánovi 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
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: Lukáš 3, 15 – 17  

„15Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je 
Kristus, 16odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako ja; 
nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi; On vás bude krstiť Duchom 
Svätým a ohňom; 17v Jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do 

obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ 

OZNAMY: 
 v pondelok 16.12. o 9:30 hod. bude v žiarskom kostole spoveď a prisluhovanie 

velebnej sviatosti Večere Pánovej kňazom Zvolenského seniorátu ECAV  

 v pondelok popoludní o 14:00 hod. bude v žiarskom kostole misijný program pre 
deti v rámci projektu Samaritan´s Purse 

 v stredu popoludní o 15:00 hod. bude slávnostné otvorenie vianočných trhov 
v Kremnici a v rámci otváracieho programu vystúpi aj náš zborový spevokol 
spolu s Kremnickým baníckym speváckym zborom Fokoš. Srdečne pozývame. 

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

 zborový spevokol sa k nácviku stretne v stredu o 17:30 hod. v zborovej miestnosti na 
fare v Kremnici 

 v piatok o 12:00 hod. bude skúška vianočného programu detí v zborovej miestnosti 
na fare v Kremnici.  

 stretnutie dorastu a mládeže v sobotu nebude 

 budúcu nedeľu – 4. adventnú – budú služby Božie v Kremnici v chráme Božom 
o 9:00 hod. a v Žiari n/Hr. v chráme Božom o 11:00 hod.  

 predsedníctvo CZ so ženami, členkami zborového spevokolu ďakujú bohuznámemu 
sponzorovi, ktorý zaplatil ušitie 15ks šiat pre ženy zo zborového spevokolu 

 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: 
■ bohuznáma rodina, ktorá sa odovzdáva do Božích rúk a prosí za svojho manžela 
a otca – za jeho uzdravenie, za silu, pokoj a trpezlivosť v zdravotných ťažkostiach, 
obetuje 50,-€ na potreby matkocirkvi ■ br. Pavel Kubiš obetuje na opravu cirkevného 
areálu v Kremnici 50,-€ ■ s. Anna Strohnerová obetuje na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici 50,-€ ■ s. Ľudmila Adamíková pri 6. výročí úmrtia svojho manžela 
Ľudovíta obetuje s vďakou 50,-€ na potreby dcérocirkvi ■ br. Jozef Német pri 6. 
výročí úmrtia manželky Elišky obetuje 20,-€ na potreby dcérocirkvi ■ rod. 
Voldánová vďačná Pánu Bohu za milosť a ochranu v odchádzajúcom roku obetuje 
na potreby dcérocirkvi 300,-€ ■ s. Viera Doležalová obetuje 100,-€ 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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