
Milí moji, bratia a sestry, 
prajem vám krásnu slnkom prežiarenú nedeľu.  
Dovoľte zopár informácií. 
Bohoslužbu na dnešnú nedeľu - tretiu pred koncom cirkevného roka - nájdete na 
youtube kanáli nášho cirkevného zboru (ECAV Kremnica) - ktorí ešte nie ste 
odberateľmi, prihláste sa na odber videí a budete si ich môcť pozrieť medzi prvými, 
hneď, ako sa objavia na youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=noIwZmS2E4M 
 
Chcel by som sa poďakovať sestrám Reginke Štefanovičovej, Vlastičke Kapustovej, 
Elenke Weissovej, Aničke Šipošovej, Božke Schniererovej, Danke Juríčkovej, ktoré v 
uplynulom týždni brigádovali na fare a generálne vyriadili faru, poumývali okná atď. v 
spoločných priestoroch. Kto by chcel ešte priložiť ruku k dielu, práce je stále dosť :-) 
Rád by som poďakoval aj tým, ktorí ste zareagovali na výzvu, čo sa týka financií, 
milodarov a cirkevného príspevku. Prosím aj ostatných, aby ste pamätali na to, blíži 
sa koniec cirkevného roka, a bolo by dobre, keby sme aj tieto finančné veci mali na 
poriadku. Nemusíte chodiť osobne, môžete uhradiť bankovým prevodom, do správy 
pre prijímateľa uveďte či posielate milodar, alebo cirkevný príspevok a za koho. V 
prílohe znovu posielam QR kódy, zvlášť pre matkocirkev a zvlášť pre dcérocirkev. 
Prípadne tu sú čísla účtov: 
matkocirkev Kremnica: SK80 0900 0000 0000 7433 7132 
dcérocirkev Žiar nad Hronom: SK44 0900 0000 0051 5027 7358 
 
Ďakujem za prinesené milodary v uplynulom týždni: 
- br. Igor Sivoš obetuje na reštaurovanie fasády kremnického chrámu 50,- EUR 
- rod. Rolková obetuje na reštaurovanie fasády kremnického chrámu 50,- EUR 
- rod. Miháliková obetuje 100,- EUR na reštaurovanie fasády kremnického chrámu 
- bohuznáma sestra obetuje 50,- EUR na výdavky spojené so stavbou altánku vo 
farskej záhrade v Kremnici 
- 200,- EUR na reštaurovanie fasády kremnického chrámu obetujú sestry Libuša 
Pajunková a Jaroslava Páričková s rodinami, ktoré s láskou a úctou spomínajú na 
svoju matku Annu Kratochvílovú pri jej nedožitých 100. narodeninách, tiež na svojho 
otca Jozefa pri jeho nedožitých 106. narodeninách a manžela a švagra Milana 
Pajunka pri jeho nedožitých 81. narodeninách. Zároveň prosia o modlitbu za svojich 
blízkych: Dráža Páričku, ktorý sa v týchto dňoch dožíva vzácnych 80-tich narodenín a 
za vnúčatá a pravnúčatá, ktoré tiež oslavujú v týchto dňoch svoje narodeniny. Nech 
teda naša modlitba letí hore do nebies, k nášmu Pánovi, lebo ako píše a pýta sa 
žalmista: "Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moje 
pomoc, ktorý učinil nebo a zem." Prosíme, nebeský náš Otče, ktorý máš východisko 
zo smrti, vlej novej nádeje a pridaj viery vo vzkriesenie a večný život našim dvom 
sestrám, ich rodinám a tým, ktorí sa v spomienkach vracajú k svojim blízkym. Lebo 
vo viere nie je žiadna spomienka beznádejná, aj keď možno niekedy bolestná. 
Prosíme, požehnaj v srdciach spomínajúcich pamiatku na tých najbližších a daj, nech 
zosnulým svieti večné svetlo v Tvojej sláve a všetkým ostatným tu na zemi svieť 
lúčom Ty, Ježiši Kriste, ktorý si svetlom sveta. Poteš a prežiar srdcia svojou láskou a 
daruj skutočný pokoj a istotu, že mŕtvi nie sú úplne mŕtvi, ale spia a napokon vstanú, 
keď v sláve zas prídeš, aby sme všetci napokon žili vo večných stanoch u Teba. 
Oslavujeme Ťa, náš Pane, nad smrťou i nad životom a dobrorečíme Tvojmu svätému 
menu za požehnané 80. narodeniny nášho spolubrata a prosíme, daj do ďalších dní 
najmä pevného zdravia, radosti a sily znášať aj ťarchy jesene života. Nech všetko, čo 



prísť má, slúži na dobro a požehnanie časné, ale i večné. Požehnaj celú rodinu, 
všetky deti, vnúčatá i pravnúčatá, aby rástli a dozrievali nielen rodičom na radosť, ale 
Tebe, Pane, na česť a slávu Tvojho mena svätého. Lebo - ako hovorí žalmista: "Nie 
nám, ó, Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!" 
AMEN. 
 
Priatelia, všetci ste v mojich modlitbách. Buďte opatrní, nech vás Otec nebeský 
chráni a svojim Svätým Duchom sprevádza aj v ďalších dňoch. A tak ako žehnal 
apoštol Pavol kresťanov v Korinte, žehnám i ja vás v Kremnici, v Žiari a v blízkom i 
ďalekom okolí, všade tam, kde ste a žijete: "Moja láska nech je s vami všetkými v 
Kristovi Ježišovi!" 
Váš pastor a brat 
Jozef 
 


