
Evanjelium: 
Matúš 21, 1 – 9  

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 35/2020 
29. november 2020 – 1. nedeľa adventná 

Téma: Pán prichádza 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
 
Sluţby Boţie začíname predspevom: 
 „Ó, Jeţiši, Tvoje vtelenie“  
    

Piesne:                                 
                                                   
 
 
 

 
 
 

     
 
 

   Liturgické texty: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kázňový text: Jeremiáš 23, 5 – 8  
 

„5Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď vzbudím Dávidovi 
spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať 
právo a spravodlivosť v krajine. 6Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael ţiť bude 
v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin – naša 
spravodlivosť. 7Preto, hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď nebudú 
uţ hovoriť: Akoţe ţije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, 8ale: Akoţe ţije 
Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a 

zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde.“ 
 

 

OZNAMY: 
 z dôvodu nariadenia vlády SR sa okrem nedeľných a stredtýţdňových večerných 

sluţieb Boţích nebudú v cirkevnom zbore konať ţiadne iné zborové aktivity 

  stredtýţdňové adventné večerné sluţby Boţie sa počas adventného obdobia budú 
konať nasledovne: 
- v Kremnici v chráme Boţom vţdy v stredu o 17:00 hod. 
- v Ţiari n/Hr. v chráme Boţom vţdy vo štvrtok o 16:00 hod. 

 budúcu nedeľu – 2. adventnú – sa budú konať sluţby Boţie 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 

 vyučovanie ev. náboţenstva prebieha len na ZŠ Angyalova ul. v utorok o 12:15 hod. 
a na ZŠ Jánskeho v Ţiari n/Hr. v stredu o 7:45 hod. Na ostatných školách je 
nateraz vyučovanie pozastavené, resp. sa vyučuje dištančnou formou. 

 

Počas adventu využite možnosť návštevy zborového farára v domácnostiach  
pri starých, chorých, imobilných členoch CZ, príp. tých, ktorí z akýchkoľvek iných 
príčin nemôžu prísť do nášho spoločenstva. Do pozornosti tiež dávame aj možnosť 

spovedania a prislúženia sviatosti Večere Pánovej v domácnostiach. 
 

MILODARY: 
■ rod. Povaţanová obetuje 70,-€ 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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