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Milí priatelia, bratia a sestry, 
 

srdečne vás pozdravujem aj v dnešnú 2. nedeľu po Veľkej noci - 
nedeľu dobrého pastiera. Verím, že ste všetci zdraví a držíte sa. 

 
 

Aj na dnešnú nedeľu sme pre vás pripravili krátku videopobožnosť na youtube kanáli 
nášho cirkevného zboru. Takže kedykoľvek kliknete na youtube, zadáte do 
vyhľadávača "ECAV Kremnica", zobrazí sa vám dnešné, aj všetky doteraz natočené 
videá. To najnovšie nájdete na tomto odkaze: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HO06xOJ6j9Y 
 
Dnes okrem všemožných pozdravov a pobožností na internete si môžete vypočuť aj 
evanjelické služby Božie z Košíc na rádiu Regina o 9:05 hod. Ďalšou možnosťou je 
urobiť si domácu pobožnosť v rodine. Návod ako na to, nájdete na tomto odkaze: 
 

https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/domaca-poboznost-na-2-nedelu-po-
velkej-noci 

 
V uplynulom týždni som sa trochu zahral na poštára a poroznášal som do schránok 
dvojčísla  Evanjelického posla, Dúhu, Evanjelický východ. Verím, že si v týchto 
ťažších časoch nájdete čas na čítanie a to, čo prečítate, vám bude na požehnanie. 
Ak sa niekomu nedostal, pokojne napíšte a ďalšie číslo môžem priniesť aj vám. 
Chcem sa poďakovať br. dozorcovi Petrovi Weisovi a bratovi Slavinovi Antonymu za 
pomoc pri výkopových prácach na bleskozvode okolo kostola. Ak by sa chcel niekto 
pridať, budem potrebovať pomoc ešte v utorok popoludní, prosím, dajte o sebe 
vedieť. 
Chcem dať do pozornosti dve publikácie, ktoré je možné objednať si na farskom 
úrade. Zatiaľ mám k dispozícii po 5 kusov z každej...  
1. "Aby ste vedeli"... Putovanie Prvým listom Jánovým. Obsahuje krásne myšlienky, 
výklady k veršom z Prvého listu apoštola Jána 
2. "Kto sa postará o cirkev?" Kniha obsahuje kázne a prejavy niekdajšieho 
generálneho biskupa Pavla Uhorskaia. Odporúčam... 
 
Chcem sa poďakovať za prinesené milodary: 
- brat Igor Sivoš obetuje na potreby matkocirkvi 50,- Eur 
- sestra Božena Madudová pri príležitosti svojich 87. narodenín, vďačná Pánu Bohu 
za všetko požehnanie obetuje 50,- Eur na potreby matkocirkvi 
Vložme našu spolusestru Boženu Madudovú dnes do svojich modlitieb: 

 
Hospodine, Pane, prichádzame k Tebe s modlitbou na perách za našu spolusestru 

Boženu Madudovú pri jej krásnych 87. narodeninách. Chceme sa spolu s ňou aj takto modliť. 
A spolu s ňou vyznávať ako kedysi dávno Tvoj verný služobník Samuel: „Až potiaľto pomáhal 
nám Hospodin.“ Oslavujeme Ťa, dobrotivý Bože, že si našej spolusestre daroval život a až do 
týchto dní si ju pri živote zachoval. Ďakujeme Ti za lásku, ktorou si každým dňom napĺňal jej 
srdce. Ďakujeme za silu, ktorej si dal dostatok ku všetkému, čo vo svojom živote mohli konať. 
Ďakujeme aj za zdravie, aj za vypočutie mnohých modlitieb. Ďakujeme za dar viery. Za to, že 
každý deň si jej dával dostatok viery a dôvery, aby mohla bojovať dobrý boj a víťaziť nad každým 



pokušením a v každej životnej skúške. Nevieme, Pane, čo prinesú ešte budúce dni, týždne, 
mesiace, roky... V neistote dní, ktoré žijeme, Ťa prosíme za našu spolusestru žalmistovými 
slovami: „Neskrývaj svoju tvár predo mnou, neodmietaj s hnevom svojho služobníka! Ty si mi 
býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó, Bože mojej spásy!“ Dávaj, dobrotivý Pane Bože, aj 
naďalej zdravie, silu, pokoj, trpezlivosť niesť aj to, keď fyzických síl ubúda. Pridaj do budúcna sily 
duchovnej. Veď Ty si naším dobrým pastierom, ktorý verných neopustí, ale prevedie aj tým 
najtemnejším údolím. A v neposlednom rade prosíme aj za celú jej rodinu, deti, vnúčatá... Pane, 
vylej na nich svoje požehnanie, buď prítomný v ich živote, daj všetkým hľadajúce srdce, hladné a 
smädné po Tebe, po Tvojom slove a sviatostiach. Tak veď, Pane, našu spolusestru s celou jej 
rodinou svojím Svätým Duchom a pre Ježiša Krista, aj ich Pána, ktorý aj za nich trpel a zomieral, 
zostávaj s nimi po všetky dni ich časného života a potom raz aj preveď k sebe do večnosti. 
AMEN. 

 
Milí moji, prajem vám krásnu nedeľu! 
Myslím na vás, ste v mojich modlitbách... 
S láskou 
Váš pastor 

 


