
Evanjelium: 
Ján 5, 24 – 29 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 34/2020 
22. november 2020 – posledná nedeľa v cirkevnom roku – Nedeľa večnosti 

Téma: O bdelosti a očakávaní 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
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: Abakuk 3, 3 – 6 
 

„3Boh prichádza od Témánu a Svätý z vrchu Párán. Sela! Jeho veleba zakryla 
nebesá a zem je plná Jeho chvály. 4On ţiari ako svetlo, lúče Mu z ruky šľahajú, a tým 
je zahalená Jeho moc. 5Pred Jeho tvárou kráča mor a vzápätí za Ním ide 
nákaza. 6Zastane, premeriava zem, pozrie – a pohne národmi. Rozpadnú sa večné 
vrchy, sklonia sa odveké kopce; Jemu patria cesty večnosti.“ 
 

OZNAMY: 
 ofera určená na altánok po posledných sluţbách Boţích, kedy sme sa stretli 

naposledy (11. 10. t. r.), bola vo výške 254,- Eur. Srdečne ďakujeme. Altánok sa 
vo farskej záhrade v Kremnici bude stavať aţ na jar budúceho roku. 

 Veľká poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok 2020“.  Za náš cirkevný zbor odišlo do Srbska 40 
vianočných balíčkov a finančná pomoc na pokrytie nákladov na dopravu vo 
výške 320,- Eur. Pán Boh zaplať a poţehnaj! 

 veľká vďaka patrí aj sestrám, ktoré v uplynulých dňoch a týţdňoch pracovali na 
fare, menovite: s. Regina Štefanovičová, s. Vlastimila Kapustová, s. Elena 
Weissová, s. Anna Šipošová, s. Dana Juríčková, s. Boţena Schniererová, s. Alena 
Boldišová 

  z dôvodu nariadenia vlády SR sa okrem sluţieb Boţích nebudú v cirkevnom zbore 
konať ţiadne iné zborové aktivity. 

  budúcu nedeľu 29. 11. t. r.  vstupujeme do adventného obdobia a začíname v cirkvi 
nový cirkevný rok. Ak sa epidemiologická situácia a nariadenia vlády SR 
zásadne nezmenia, sluţby Boţie budú v chráme Boţom v Kremnici v riadnom 
čase o 9:00 hod. ráno, v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. tieţ v riadnom čase o 11:00 
hod. predpoludním. Nakoľko je to posledná nedeľa v mesiaci, v rámci sluţieb 
Boţích bude moţné pristúpiť k spovedi a k prijímaniu darov svätej Večere 
Pánovej. 

 vyučovanie ev. náboţenstva na školách je zatiaľ pozastavené, resp. vyučuje sa 
dištančnou formou 

 

MILODARY: 
■ rod. Fillová z Lutily pri uloţení urny zosnulého manţela a otca Milana Fillu 
obetuje 50,-€ na potreby dcérocirkvi ■ s. Alena Boldišová obetuje 50,-€ na 
reštaurovanie fasády kremnického chrámu ■ rod. Šavoltová pri príleţitosti 1. 
narodenín vnučky Ninky, vďačná za Boţiu ochranu za ňu, ako aj za celú rodinu 
a s prosbou naproti Pánu Bohu o ďalšie vedenie obetuje 30,-€ na reštaurovanie 
fasády kremnického chrámu ■  
 

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) 

Keďže sa blíži záver cirkevného, ale aj kalendárneho roka, prosíme všetkých, ktorí nemajú 
vyrovnaný cirkevný príspevok za rok 2020, aby tak urobili v najbližších dňoch. Výška CP 

v Kremnici je 15,-€, v Žiari n/Hr. 12,-€, deti do konfirmácie 7,-€ Ďakujeme. 
 

Na predaj ponúkame: 

Tesnou bránou – čítania na kaţdý deň 2021 za 4,00 € 
Stolový evanjelický kalendár na rok 2021 za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2021 za 5,50 € 
Tranovského kalendár na rok 2021 za 4,00 € 
Evanjelický východ za 2,00 € 
Knihy z vydavateľstiev Tranoscius a Porta Libri (prosíme, aby ste peniaze za 
literatúru odovzdávali zborovému farárovi) 

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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