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Milí bratia, milé sestry, 
srdečne vás všetkých pozdravujem v dnešný nedeľný deň.  
Na youtube kanáli nášho cirkevného zboru pribudlo nové video ako príhovor a malá 
pobožnosť k dnešnej 1. nedeli po Veľkej noci.  
Takže si môžete vziať do rúk Evanjelický spevník, osláviť Pána Boha piesňami číslo 
151 a 129, pomodliť sa, vypočuť Božie slovo. Nech vám je aj táto forma pobožnosti v 
čase krízy, ktorú prežívame, na požehnanie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dqLDSKn3naI&t=38s 
  
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na mňa myslíte, napíšete, napíšete E-mail, 
správu, alebo zavoláte, pozvete na obed, kávu, prídete, pošlete niečo pod zub, 
modlíte sa, prípadne potešíte drobnosťou ako je napríklad rúško :-)  
Nech vám to všetkým Pán Boh bohato vynahradí... 
 
Vložme dnes do svojich modlitieb našich dvoch oslávencov: brata Dušana Schmidta 
pri jeho okrúhlych 70-tich narodeninách a sestru Frideriku Vrabcovú pri jej 87-mich 
narodeninách, ktorá si zároveň spolu s celou rodinou spomína na svojho manžela, 
otca a starého otca Ondreja Vrabca pri 16. výročí jeho úmrtia... 
 
„Ó Hospodine, Pane náš“, tak dnes vyznávame spolu so žalmistom, keď myslíme na našich 
dvoch oslávencov, „aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad 
nebesá. Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si 
umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a 
hviezdy, ktoré si upevnil: Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?“ 
Veru... Čo je syn človečí, že naň pamätáš?... Až obzrúc sa za prežitými rokmi si človek uvedomí 
Božiu prítomnosť, Jeho lásku, dobrotu a milosť, ktorou ho Boh sprevádzal... A tak ďakujeme za 
našich oslávencov. Za všetko, čím si ich v živote previedol, za dobré a šťastné i za to ťažké, 
ktorým si ich viedol bližšie ku sebe, Pane. Láskavý Pane, prosíme za brata Dušana, aby si mu 
naďalej dával zdravie a silu viery, ako aj silu fyzickú. Nech je stále veselý. Nech aj naďalej 
rozdáva ľuďom radosť tak ako doteraz. Požehnávaj ho na cestách života, ktorými bude ešte 
kráčať. Za našu milú sestru Fridku sa modlíme a prosíme najmä o zdravie a silu zvládať útrapy 
staroby. Buď jej, Pane oporou, buď jej nádejou, buď jej životom. Poteš aj vo chvíli, keď sa s celou 
svojou rodinkou s láskou a úctou rozpomína na svojho manžela, otca a starého otca Ondreja 
Vrabca. Veď Ty sám, vzkriesený Pane Ježiši Kriste, si povedal: „Neopustím vás ako siroty, 
prídem k vám.“ Nuž, poteš spomínajúcich slovami evanjelia, že každý, kto verí v Teba, má večný 
život a Ty ho vzkriesiš v posledný deň. Nuž, veď, Bože, našich oslávencov, spomínajúcich, i nás 
ostatných cestami života tak, aby sme v pevnej viere v Teba aj my raz dosiahli spásu a večný 
život. Učiň tak pre Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a živého Pána požehnaného na veky vekov. 
AMEN.  
 
Milí moji, dovoľte mi na záver tohto E-mailu poďakovať sa za všetky prinesené 
milodary: 
- brat Dušan Schmidt pri krásnom životnom jubileu 70-tich rokov obetuje pre potreby 
matkocirkvi 100,- Eur    
- sestra Friderika Vrabcová vďačná za ďalší, už 87. rok života obetuje 50,- Eur a 
dcéra Danka Juríčková s rodinou 30,- Eur pre potreby matkocirkvi 
- rodina Rolková obetuje pre potreby matkocirkvi 20,- Eur 
- rodina Morová a rodina Komorová obetuje pre potreby matkocirkvi 20,- Eur 
- rodina Juríčková zo Žiaru n/Hr. obetuje 60,- Eur pre potreby dcérocirkvi 



- rodina po zosnulej spolusestre Marte Podhorányiovej, s ktorou sme sa v nádeji 
vzkriesenia a večného života rozlúčili na Bielu sobotu na cintoríne v Žiari n/Hr., 
obetuje 100,- Eur pre potreby dcérocirkvi 
 
Naozaj, veľká vďaka všetkým, ktorí prinášate obete hmotné, finančné, ktorí sa 
modlíte a myslíte na cirkevný zbor, na jeho členov... 
 
Buďte zdraví a pevní vo viere. Majte nádej, že znovu prídu dobré časy. "Poďte, 
vráťme sa k Hospodinovi! On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj 
obviaže" (Ozeáš 6, 1). 
 
Čokoľvek by ste potrebovali, som tu pre vás. Pán Boh s vami! 
Váš pastor a brat v Kristu 
Jozef 

 


