
Milí priatelia, bratia a sestry, 
Srdečne vás pozdravujem už dnes, pred víkendom, ktorý bude možno aj pre 
niektorých z vás náročný. Nejdem sa rozpisovať o vlastných pocitoch spojených s 
chaosom okolo celoplošného testovania občanov SR, ktoré sa nás všetkých bytostne 
dotýka. Osobne sa testovať dám, nemám s tým najmenší problém. Okrem toho idem 
aj pomôcť ako dobrovoľník v sobotu, aj v nedeľu na jedno z testovacích miest v 
Kremnici. Aj preto píšem už teraz. 
Sú pred nami dni reformačné a dni spomienok na našich blízkych zosnulých. Buďte 
opatrní a zodpovední pri návštevách cintorínov a pri kontaktoch s mnohými ľuďmi. 
Hroby počkajú, zosnulí odpočívajú na miestach, kde boli uložení - a tam si ich 
nájdete aj neskôr. 
Takže zostaňte radšej doma, urobte si pohodlie vo vašich príbytkoch, zoberte si do 
rúk Bibliu, spevník, modlitebnú knižku, prípadne inú dobrú knihu,, prípadne si pozrite 
na internete niečo, čo by vás mohlo duchovne obohatiť. Ponúkam možnosť pozrieť si 
študentské video bohoslužby na youtube, ktoré pripravila spirituálka Evanjelického 
gymnázia v Banskej Bystrici. Vo videu nájdete čítané slovo Božie, ktorým poslúžila 
naša mladá sestra Anička Antonyová z Krahúl, ktorá je študentkou tohto gymnázia a 
tiež v ňom nájdete aj môj reformačný príhovor. Tu je link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hsAf-QoFEqY&feature=youtu.be 
 
Nedeľné služby Božie z kremnického chrámu sú v štádiu prípravy, v nedeľu ráno 
budete mať možnosť pozrieť si ich vo svojich obývačkách, ktoré v súčasnosti suplujú 
chrámy. Do modlitieb zahrňme našich mladomanželov Janka Slašťana a Dominiku, r. 
Tóthovú, ktorí do stavu manželského vstúpili v sobotu 10. októbra t. r. a modlime sa 
takto: 
Dobrý Pane a Bože náš, oslavujeme Ťa za to, že vo svojom stvoriteľskom diele si to 
zariadil tak, aby človek nežil osamote, ale vo vzájomných vzťahoch, v spoločenstve 
rodiny, cirkvi a pod. Už na prvých stránkach Písma čítame, že nie je človeku dobre 
byť samému. A tak si svojim mocným slovom stvoril nielen muža, ale i ženu, ktorá by 
mu bola pomocou. Ďakujeme za stav manželský. Dnes zvlášť za Janka a Dominiku 
Slašťanovcov, ktorí si dali doživotný sľub lásky a vernosti. Úprimne Ťa prosíme, Pane 
a Bože náš: láskavo splň ich túžby, nádeje a očakávania. Daj im všetko, čo bude 
slúžiť ich vzájomnému šťastiu a spokojnosti. Potvrď a spečať sľub, ktorý si dali, spoj 
ich v láske, zachovaj od všetkého zlého a vylej na nich svoje nebeské požehnanie. 
Nech s Tvojou pomocou príkladne žijú pred Tebou i pred ľuďmi. Splň tieto prosby pre 
Ženícha našich duší, Ježiša Krista, nášho Pána, na veky požehnaného. AMEN. 
Tiež do našich modlitieb vkladáme Soničku Juríčkovú pri jej 14. narodeninách a 
spolu s jej rodičmi, sestrou a starkou sa modlíme: 
Svätý Pane, všemohúci Otče, vďaka Ti a chvála za Soničku, že ju stvoril, no nad to 
viac prijal v krste svätom za svoje dieťa a povolal k životu večnému. Dnes, keď 
ďakujeme za jej mladý život, zároveň chceme pre ňu prosiť do budúcich rokov Tvoje 
hojné požehnanie. Pane, daj Soničke zo svojej štedrej lásky, aby Ťa nadovšetko 
milovala. Aby milovala a v úcte mala svojich rodičov, sestru i starkú, svojich 
najbližších. Pane Ježiši Kriste, buď jej vzorom v celom jej ďalšom živote. Pomôž jej, 
aby podľa Tvojho príkladu milovala Otca, ktorý je v nebi a aby plnila Jeho svätú vôľu. 
Pomôž jej, aby sa podľa Tvojho príkladu vedela aj vždy pokoriť a neustále jej 
pripomínaj slová: "Uč sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci". Pane, daj jej 
silu v ďalších rokoch života, aby Ťa stále nasledovala až do neba, ktoré si aj jej 
pripravil. AMEN. 
 



Milí moji, cirkevný zbor, napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať, žije a pracuje sa v 
ňom. Finišujeme s fasádou kremnického chrámu a predsavzali sme si ešte urobiť 
revíziu elektroinštalácie kostola v Kremnici, čo nás bude nejaké financie stáť. Poviem 
na rovinu, ideme tento rok s peniazmi nadoraz. Korona nám to všetko trochu sťažuje, 
ale s vašou pomocou to zvládneme. Aj preto vás chcem ešte poprosiť, aby ste 
mysleli aj na finančnú stránku fungovania zboru. Opäť to napíšem na rovinu, 
potrebujeme ešte cca 5.000,- Eur, aby sme všetko zvládli. Samozrejme, že mám 
pripravený aj plán "B", ktorý v núdzovom prípade viem použiť tak, aby sme neozstali 
nikomu nič dlžní. Nakoľko osobné stretnutia fungujú v obmedzenom režime, prosím, 
nakoľko je to len možné, aby ste finančné prostriedky poukazovali na bankové účty. 
Pre uľahčenie som vytvoril QR kódy zvlášť pre matkocirkev a zvlášť pre dcérocirkev 
a oddelil som aj cieľ platieb na cirkevný príspevok a milodar. Nemusíte nič vypisovať, 
stačí doplniť meno a sumu, ktorú chcete poukázať. V Kremnici je cirkevný príspevok 
na rok 2020 15,-EUR, deti do konfirmácie 7,-EUR, v Žiari nad Hronom 12,-EUR, deti 
do konfirmácie 7,-EUR. V prílohe tohto E-mailu nájdete spomínané QR kódy, ktoré 
stačí naskenovať, načítať... 
QR CP 2020 MC - kód na zaplatenie cirkevného príspevku za rok 2020 v prospech 
účtu matkocirkvi 
QR milodar MC - kód na zaplatenie milodaru v prospech matkocirkvi 
QR CP 2020 DC - kód na zaplatenie cirkevného príspevku za rok 2020 v prospech 
účtu dcérocirkvi 
QR milodar DC - kód na zaplatenie milodaru v prospech dcérocirkvi 
 
Ďakujem za milodary, ktoré ste obetovali v uplynulom týždni: 
- s. Friderika Vrabcová obetuje s prosbou o Božie požehnanie mladomanželov 
Slašťanovcov 40,-EUR na potreby CZ a pri príležitosti poďakovania za úrody 50,-
EUR na potreby CZ 
- rod. Juríčková pri 14.narodeninách dcéry Soničky obetuje s vďakou voči Pánu Bohu 
za jej život 30,-EUR 
Ďakujem pravidelným podporovateľom matkocirkvi Kremnica, ktorí aj v mesiaci 
október prispeli formou desiatkov na fungovanie zboru: 
- bohuznáma rodina 50,-EUR 
- bohuznáma rodina 40,-EUR 
- bohuznáma sestra 30,-EUR 
- bohuznáma sestra 40,-EUR 
- bohuznámy brat 30,-EUR 
- bohuznáma sestra 15,-EUR 
- bohuznáma rodina 30,-EUR 
Nech vám to všetkým Pán Boh svojim požehnaním vynahradí! 
Verím, že všetko spoločne zvládneme. 
Nech vás všetkých Pán Boh požehná a ochraňuje! 
Váš pastor a brat v Kristovi 
Jozef 
 


