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Milí priatelia, bratia a sestry, 
 
srdečne vás všetkých pozdravujem aj v dnešnú nedeľu. V prvom rade chcem dať opäť do vašej láskavej 
pozornosti video pobožnosť z kremnického chrámu, ktorú nájdete na youtube kanáli nášho cirkevného 
zboru kliknutím na tento odkaz: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BZRgpmCVrDs&t=6s  
   
Verím, že spolu vo svojich rodinách si nájdete čas na Božie veci a prežijete krásny čas pri Božom slove, 
modlitbe, piesni... 
 
Na kostole sa nám v uplynulom týždni podarilo dokončiť a sfunkčniť bleskozvod. Takže blesky môžu 
veselo udierať :-) Čakáme už len na revíznu správu. Chcem poďakovať bratom: Petrovi Weisovi, 
Slavinovi Antonymu, Palinovi Plavcovi, Jozefovi Podmanickému za veľkú pomoc pri prácach. Nech im 
to Pán Boh hojným požehnaním oplatí. V prílohe posielam zopár fotografií. 
 
Mám jednu dôvernú správu. Je to schválené, ale ešte nie ministerkou kultúry podpísané, že v rámci 
dotačného systému Ministerstva kultúry sme boli podporení polovičnou sumou, ktorú sme žiadali na 
reštaurovanie čelnej fasády kremnického chrámu. Po dohode s bratom dozorcom sme sa rozhodli 
vyhlásiť zbierku na tento účel, aby sme mohli v tomto roku urobiť komplet čelnú fasádu kostola. Už 
zajtra mám stretnutie s reštaurátorom, na ktorom dohodneme ďalší postup. Chcem vás teda veľmi 
pekne poprosiť, aj keď viem, že doba je ťažká, aby ste mysleli aj na tieto veci a podľa svojich možností 
podporili aj finančne túto našu snahu. Prípadne, ak viete o nejakých možných sponzoroch, dajte prosím 
vedieť. 
 
Som veľmi vďačný za vás, že aj v dobe súčasnej krízy na zbor nezabúdate, ale všemožne ho 
podporujete. Veľká vďaka aj vám, milí "desiatkari", ktorí pravidelne z mesačného platu 
odvádzate príspevok v prospech cirkevného zboru. Vďaka vám zbor prežije :-) V apríli ste prispeli takto: 
- bohuznáma rodina 50,- Eur 
-  bohuznáma rodina 40,- Eur 
-  bohuznáma rodina 30,- Eur 
- bohuznámy brat 30,- Eur 
- bohuznáma sestra 40,- Eur 
- bohuznáme sestra 15,- Eur 
 
Na potreby matkocirkvi dnes obetuje rodina Morova a Komorová 55,- EUR, a to pri príležitosti 55. 
narodenín našej sestry Janky Morovej. V modlitbe chceme ďakovať za ňu a vyprosiť hojnosť Božieho 
požehnania do ďalších rokov života... 
 
Hospodine, Pane, iste sa dnes aj naša spolusestra Janka pýta žalmistovými slovami: "Čím sa odmením 
Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno 
Hospodinovo..." A tak i my, spolu s našou milou sestrou Jankou pozdvihujeme kalich spasenia a 
vzývame Tvoje sväté meno. Ďakujeme za všetko, čím si ju doteraz v živote viedol svojou dobrotou a 
láskou. Bola to Tvoja milosť, Bože, ktorou si ju sprevádzal cestami života. Nespočetne je Tvojich 
dobrodení v jej živote. Prosíme, zostaň s ňou i naďalej, pomáhaj a dávaj sily v zamestnaní, obdar 
radosťou zo života, z osobných úspechov či z úspechov svojich detí a blízkych, prispor a rozhojni viery, 
aby zostala vždy Tvojou vernou služobnicou. Daj dar zdravia a vôbec všetkého, čo jej bude slúžiť k 
dobrému. Pomáhaj v ťažkostiach, premáhaj strach a pochybnosti. Buď jej oporou, prepevným hradom 
a v ťažkostiach vždy pripomínaj: "Neboj sa, len ver!" Dobrý Pane, požehnaj ju v ďalšom živote spolu s 
celou jej rodinou. O to Ťa pokorne prosíme v mene nášho Pána Ježiša Krista. AMEN. 



 
Milí moji, pozdravujem vás slovami apoštola Pavla: "Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi 
Ježišovi!" 
Prajem vám všetko dobré. Držte sa! 
Váš pastor 
Jozef 
 


