
12.04.2020 
Milí moji, 

 
 

tešíme sa dnes všetci z tej radostnej správy, že Kristus, náš Pán žije! 
 
Dovoľte, aby som vás aspoň takto informoval aj o živote nášho cirkevného zboru. 
Žije aj ten, vďaka Bohu a vám, ktorí sa zaň modlíte a prinášate mnohé obete a 
všemožne ho podporujete. Chcel by som poďakovať sestrám kostolníčkam Vlastičke 
a našej Cecilke, ako aj bratovi Milošovi Sklenkovi, ktorí prišli a pomohli dokončiť jarné 
práce vo farských záhradách. Ďakujem aj mladému bratovi Šimonovi, vďaka ktorému 
môžete sledovať nahrávky pozdravov, príhovorov, piesní, básní na internete. Ja nie 
som v tomto smere technicky a počítačovo zdatný. 
 
Ďakujem rodinám z Krahúl, ktorí vyzbierali veľkonočnú oferu a odovzdali na farskom 
úrade pre potreby matkocirkvi: 
- rodina Halmešová 30,- Eur 
- rodina Hrnčárová 20,- Eur 
- rodina Lukáčová 10,- Eur 
- rodina Bednárová a Antonyová 20,- Eur 
 
Ďakujem srdečne aj za ďalšie milodary: 
- br. Robko Schnierer 250,- Eur pre potreby matkocirkvi 
- bohuznáma sestra z vďačnosti za ďalší rok života 50,- Eur pre potreby matkocirkvi 
- bohuznáma rodina pri 8. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca 100,- Eur pre 
potreby matkocirkvi 
- rodina Voldánová pri 50. výročí úmrtia mamy a starej mamy Márie Klienovej obetuje 
100,- Eur pre potreby dcérocirkvi. 
Nech vám to, milí darcovia, sám Pán Boh vynahradí pevným zdravím, ochranou a 
hojným požehnaním. 
 
Chcem dať do pozornosti, aj vzhľadom na súčasnú situáciu, že milodary, ako aj 
cirkevné príspevky môžete uhrádzať na bankové účty. Chráňte seba, aj sestry 
pokladníčky. Stačí, ak do správy pre prijímateľa napíšete meno a cieľ: buď cirkevný 
príspevok, alebo milodar.  
IBAN matkocirkvi je: SK80 0900 0000 0000 7433 7132 
IBAN dcérocirkvi: SK44 0900 0000 0051 5027 7358 
 
Hospodine, Pane,  
ku Tebe sa dnes modlíme spolu s našou spolusestrou, vďačnou za ďalší rok života. 
Ona dnes vyznáva, že to bola len Tvoja milosť a vernosť, Tvoja láska a 
milosrdenstvo, Tvoja ochrana a požehnanie, ktoré ju až doteraz sprevádzali na 
cestách života. "Svätá je, Bože, Tvoja cesta", tak vyznáva žalmista, a tak sa o tom 
neraz i ona presvedčila, tak, ako každý z nás. Prosíme, dávaj jej silu aj naďalej, aby 
si mohla konať svoje pracovné povinnosti, ale aj slúžiť na Tvojej vinici. Zmocňuj ju 
svojím Svätým Duchom ku všetkému, čo bude slúžiť k jej dobru a ku prospechu 
Tvojej cirkvi. Chráň ju od všetkého zlého a mocne požehnaj!  
AMEN. 
 



Vzkriesený Pane Ježiši Kriste, dnes, keď slávime ten najväčší kresťanský sviatok, 
sviatok Tvojho vzkriesenia a keď myslíme na rodiny, ktoré s vďakou a úctou 
spomínajú na svojich blízkych zosnulých, sa nanovo utvrdzuje naša viera vo 
vzkriesenie a večný život. Prosíme, nech Tvoje večné svetlo svieti tým, ktorí 
spomedzi nás odišli, ale prosíme, nech Tvoje svetlo svieti na cestu života tým, ktorí 
dnes spomínajú na tých, ktorí ich predišli do večnosti, i nám všetkým. Dnes je to slza 
šťastia, čo tlačí sa do očí, lebo sme presvedčení - takto to píše veľký apoštol, "že ani 
smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani 
mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť 
od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi." To je, Pane, pevná istota, 
ktorú v Tebe máme a ktorej sa chceme držať v ďalších dňoch, ktoré sú pred nami. 
Prosíme o Tvoju prítomnosť, Tvoje požehnanie a sprevádzanie pre tých, ktorí sa v 
spomienkach na svojich blízkych ku Tebe utiekajú a u Teba potešenie hľadajú. Buď s 
nimi dnes, i po všetky dni ich ďalšieho života. Buď s nami všetkými.  
AMEN. 
 
A na záver ešte jedna modlitba za nás, za cirkev, za svet... 
 
Dobrotivý, láskavý a všemohúci Bože náš ! 

S vďačnosťou za život predstupujeme nes pred Tvoju svätú tvár a ďakujeme za to, že každým 
jedným dňom nášho života sa môžeme presviedčať o Tvojej dobrote a láske, otcovskej 
starostlivosti, vernosti pomoci a ochrane. Ďakujeme za roky života, v ktorých môžeme vidieť 
Tvoje láskavé konanie v našich životoch. Veď si nás viedol radosťami, i starosťami, v krížoch 
i trápeniach, v smiechu i žalosti, v zdraví i chorobe. So žalmistom aj my pýtame: „Čo je 
človek, že naň pamätáš a čo syn človečí, že sa ho ujímaš?“ Dnes, keď vidíme, čo všetko sa 
deje vo svete, keď sa bojíme o seba, svoje rodiny, priateľov, susedov, známych, kolegov 
práci, prosíme: Neopúšťaj nás! Ty si naše útočisko, naša pevnosť, naša skala! My v Teba, 
Pane, dúfame. Tak v Teba dúfali naše mamy i naši otcovia, keď ku Tebe v útrapách života 
neraz volali. Prosíme, daj nám takú vieru, akú oni mali. Pomôž aj nám, ako si aj im neraz 
pomáhal. 
V mene Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista sa modlíme: Zmiluj sa, Bože, 
nad nami! Zmiluj sa nad našimi rodinami, nad cirkvou, nad celým svetom! Veď Tvoja je zem 
i všetko, čo ju napĺňa. Zaslúžime si Tvoju spravodlivosť, ale práve pre Tvojho Syna, pre Ježiša 
Krista Ťa, veľký Bože, prosíme: Odpusť nám! Odpusť nám naše viny! Očisť nás od nášho 
hriechu! Očisť svet od skazy a daj zasvietiť lúčom Tvojej milosti! Daj nám čas zastaviť sa, 
rozmýšľať a meditovať. Daj nám čas vstúpiť do seba a vidieť samých seba akí skutočne sme. 
Ty si zaľúbil, že nalomenú trstinu nedolomíš a tlejúci knôt neuhasíš. Zodvihni nás Pane, 
pozdvihni z biedy, do ktorej sme upadli. Stvor nám nové srdcia a obnov v nás vnútornú silu 
ducha. Navráť nám radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti nás podopri. Daj nám síl 
duchovných, keď fyzických ubúda. Neopúšťaj nás v dňoch mladosti, ani v dňoch, keď sa už 
zvečerilo, ale poteš nás istotou spásy a večného života. Buď nám skalným útočiskom 
a ohradeným domom, aby si nás zachránil. Lebo Ty, Hospodine, Pane, si nám skalou a naším 
hradom od vekov až naveky! 

AMEN. 
 
Priatelia, prajem ešte raz požehnané sviatočné dni! 
Váš pastor 
Jozef 

 


