
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, opäť sú tu Vianoce. Opäť sme zasadli k slávnostnému stolu a je za nami jeden celý rok. Čo 
všetko sa v ňom udialo. 12 mesiacov prinieslo mnoho udalostí vo veľkom svete okolo nás, no aj v tom malom – 
medzi nami. To, že sme dnes opäť spolu pri tomto stole, nie je samozrejmosť. Nie je samozrejmosť, že všetky 
udalosti uplynulého roka – tie radostné i smutné – sme zvládli, a že sme sa dožili tejto chvíle. Nie je samozrejmosť, 
že máme tento prestretý stôl a môžeme sa tešiť na sviatočné dni voľna. Je to dar. Dar od nášho nebeského Otca, 
ktorý nás miluje, dáva nám múdrosť i silu do každodenných situácií a dáva nám omnoho viac – svojho Syna. Ten 
dnes prichádza a v Ňom končí doba neistoty a strachu a začína nová – doba radosti, pokoja a nádeje. To On je tou 
nádejou novej budúcnosti, a to nie len pre túto časnosť, ale aj pre večnosť. Radujme sa preto, s radosťou Božieho 
Syna privítajme a s radosťou na Jeho slávu aj spoločne zaspievajme.  
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.: Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ! Nesie 
pokoj, milosť svetu, zmierenie v Ňom Boh nám dal. Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá? Slávou zneje nebo, 
zem, Krista víta Betlehem. Sláv tiež, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ! Prichádza k nám z nebies ríše v 
pravde mocný Hospodin, narodil sa pre celý svet z čistej Panny Boží Syn; v ľudskom tele božská moc zaháňa preč 
smrti noc. Emanuel, Spasiteľ, zjavil spásy večný cieľ. Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ! Prichádza k 
nám Knieža mieru, spravodlivý mocný Kráľ, nesie darom svetlo spásy, premáha tmu, strach i žiaľ. K nám sa 
biednym privinul, aby človek nezhynul, aby hriešnik na zemi bol Ním znovuzrodený. Slávže, duša, Boha chváľ: 
Narodil sa slávy kráľ!  
Skloňme sa a takto sa pomodlime: Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré si nám i v tomto 
uplynulom roku dal. Ďakujeme Ti, že si nás otcovsky žehnal, viedol za ruku a previedol cez všetky ťažké i krásne 
okamihy nášho života. Nikdy si nás neopustil a dal si nám dožiť sa tohto vzácneho večera, kedy svet plesá a víta 
Tvojho Syna. Ďakujeme Ti za Neho, za ten najvzácnejší dar. Veď v Ňom nám dávaš nový život, v Ňom máme 
pozvanie do Tvojho kráľovstva, aby náš život pozemskou smrťou neskončil, ale pokračoval v nebesiach. Za tú 
nádej a novú budúcnosť Ti ďakujeme, Tvoje meno oslavujeme a Tvojho Syna radostne vítame. 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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„Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, 

na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi,  
ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. 

Tento Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko  
svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach.“ 

Židom 1, 1 - 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milované dietky Božie! 

Znova a znova prichádza... Po roku opäť... On, adventný kráľ, ktorého príchod nielen 

slávime, ale aj očakávame a zároveň sa naň pripravujeme... Ale – je to skutočne tak?  

Čo sa v nás zmenilo od posledných Vianoc? Kým On je ten istý včera, dnes i naveky,  

my musíme prechádzať dôležitými zmenami... Zmenami k lepšiemu... 

Prajeme vám, aby Ten, ktorý sa narodil v Betleheme a ktorý je Spasiteľom sveta,  

sa stal aj vaším Spasiteľom. Nech všetko, čo prináša, je vám na požehnanie časné i večné! 

 
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020 vám zo srdca 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 1. 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. 
v kostole. 

Stretnutia evanjelickej mládeže a dorastu sa konajú každú sobotu 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 2019/2020: 

 škola deň čas 

ZŠ Pavla 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 
 

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. Na kostole 
sa nám podarilo vymeniť novú strešnú krytinu a poškodené časti krovu. Bol podaný 
projekt na Ministerstvo kultúry SR, na základe ktorého by sme radi získali finančné 
prostriedky na reštaurovanie fasády kostola, ktorú chceme realizovať v budúcom 
roku. 

V Žiari nad Hronom sme urobili drobné, ale dôležité stavebné úpravy 
v areáli kostola. 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 posol spod Tatier ZA 0,90 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Perlička za 1,50 € 
publikácia „Päť storočí v znamení kalicha“, ktorá popisuje dejiny našej cirkvi na území 
dnešného Zvolenského seniorátu; suma: 7,- € 
Tesnou bránou 2020 – každodenné zamyslenia za 3,50 € 
Diár evanjelika 2020 za 6,00 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2020 za 4,00 € 
Tranovského kalendár na rok 2020 za 4,00 € 
Ostatná literatúra z kresťanského vydavateľstva Porta Libri 

Prosíme všetkých, ktorí nemajú vyrovnaný cirkevný príspevok za rok 2019, 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 

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

29. 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 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr. Večera Pánova 

1. január Nový rok 17:00 Ev. kostol Kremnica Večera Pánova 

5. január Nedeľa po Novom roku 9:00 Ev. kostol Kremnica   

5. január Nedeľa po Novom roku 11:00 Ev. kostol Žiar n/Hr.   

6. január Zjavenie Krista Pána 9:00 Ev. kostol Kremnica   
 

Uzávierka Informačného listu 1/2020 je vo štvrtok 2.1.2020 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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