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SLUŽBY BOŽIE
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Ďalšie stretnutia a programy
NE 8. október
PO 9. október
UT 10. október

ST 11. október

ŠT 12. október

9.30 Modlitebné stíšenie
11.15 Posedenie po službách Božích
7.30 Modlitebné stretnutie
18.00 Nácvik spevokolu
9.30 Klubík Benjamín MINI *

Zasadačka FÚ
Zborová sieň
Zborová sieň
Zborová sieň
Suterén - Legionárska 4

18.00 Služby Božie – Mozola

Zborová sieň

7.30 Modlitebné stretnutie

Zborová sieň

9.00 Detský klub Benjamín *

Suterén - Legionárska 4

18.00 Offline

Suterén - Legionárska 4

10.00 Služby Božie – Hroboň

Kaplnka EDS

18.30 Légie+

Zborová sieň

7.30 Modlitebné stretnutie

Zborová sieň

15.00 Konfirmačná príprava 1. roč. – Šefranko Zasadačka FÚ
PI 13. október

SO 14. október

15.00 Konfirmačná príprava 2. roč. – Mišina

Malá zasadačka FÚ

15.45 Aktivity pre konfirmandov

Zborová sieň

16.30 Starší dorast

Suterén - Legionárska 4

18.00 Biblická hodina – Mozola

Zborová sieň

Kníhkupectvo JONATÁN otvorené, 8. októbra 2017 na Legionárskej 2
• V nedeľu 8. 10. 2017 bude kníhkupectvo Jonatán na Legionárskej 2 otvorené medzi
prvými a druhými SB, t. j. od cca. 9.30 do 9.45 a potom po skončení druhých SB
(väčšinou od 11.00).
Biblické hodiny v októbri
• Témy októbrových biblických hodín, ktoré sa konajú vždy v sobotu o 18.00 v zborovej
sieni na Legionárskej ul. č. 6, budú: Chváľme Hospodina a Štyri reformačné tézy.
Spolu s br. kaplánom Mozolom sa budeme zamýšľať nad dôležitosťou chvál v našom
živote a taktiež nad významom reformácie v cirkvi a v našich osobných životoch.
• Srdečne Vás pozývame na tieto biblické hodiny, ktoré nás majú povzbudiť na ceste viery.
Prezentácia nového CD duchovných piesní nášho spevokolu
• V nedeľu 8. 10. 2017 o 10.00 v Novom kostole vystúpi spevokol nášho cirkevného zboru
s programom „S láskou Kristovou“, v ktorom predstaví svoje druhé CD duchovných
piesní od Vianoc po Letnice. V programe odznejú modlitby, sprievodné slovo, príhovor
brata farára Šefranka, niekoľko duchovných piesní z nového CD v podaní spevokolu
a spoločné piesne. Po programe, bude možné si CD zakúpiť v cene 4€/ks.
• Srdečne vás na toto mimoriadne zborové podujatie pozývame.

Stretnutie s dôchodcami, 8. októbra 2017 o 10.30 v zborovom dome v Dúbravke
• Dňa 8. 10. 2017 o 10.30 bude v zborovom dome v Dúbravke stretnutie s dôchodcami (aj
z domovov dôchodcov). Začne službami Božími s Večerou Pánovou a bude pokračovať
občerstvením. Srdečne vás na toto podujatie pozývame.
• Ochotné sestry prosíme o zákusky, ktoré môžu priniesť do 9.30 do vestibulu Nového
kostola, alebo priamo do Dúbravky.
• Doprava na zastávku Damborského: električky č. 4 a 5, alebo autobus č. 83 z Petržalky
smer na Patrónku.
Klub seniorov, 11. októbra 2017 o 15.00 v zborovej sieni na Legionárskej
• Srdečne Vás pozývame na klub seniorov, ktorý sa uskutoční v stredu, 11. 10. 2017
o 14.00 v zborovej sieni na Legionárskej 6.
• Privítame Mgr. Martina Kováča s témou „Z histórie reformácie v Bratislave“.
Modlitby 24/1, 13. - 14. októbra 2017 od 14.00 v jasličkách Benjamín
• Milá sestra a brat, srdečne Ťa pozývame na spoločné modlitby 24/1, ktoré sa uskutočnia
13. - 14. 10. 2017 od 14.00 v jasličkách Benjamín. Cieľom je stráviť túto hodinu s Bohom.
Môžeš ju stráviť na modlitbe, ale aj počúvaním toho, čo ti Boh hovorí, čítaním Jeho slova,
alebo spevom, či počúvaním piesní.
• Prihlásiť sa môžeš cez nasledovnú stránku, kde tiež nájdeš viac informácií o tejto akcii: http://
modlitbybenjamin.hura.sk/ alebo telefonicky 0917 730 834 (Ali).
Seniorálny deň, 15. októbra 2017 od 8.30 v Modre - Kráľovej
• Účastníci sú vítaní už od 8. 30 h v Kultúrnom dome na Partizánskej ul. 88, kde bude
pripravené občerstvenie.
• 10.00 – služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou (v ev. kostole na Národnej ul.).
Káže: Michael Bünker, biskup ECAV v Rakúsku. Vystúpi spevácky zbor duchovných BAS. Po
skončení služieb Božích sa uskutoční pietny akt na pamiatku obetí holokaustu v Zelenom
lese (Národná ul.).
• 15.00 – misijný program:
- predstavenie histórie BAS (Martin Miti Kováč)
- uvedenie dvoch publikácií zostavených pri príležitosti jubilea reformácie: „Postila –
		 zbierka kázní duchovných BAS“ a „Reformácia a cirkevná hudba“
- predstavenie erbu BAS
- predstavenie tabla duchovných BAS
- hudobný program z cirkevných zborov Bratislavského seniorátu
- dve putovné výstavy „Vyšívaná reformácia na Slovensku“ (gobelín, v jeho 16-tich častiach
sú vyšité ilustrované dejiny našej cirkvi) a výstava z dejín reformácie a ECAV na Slovensku
- vystúpenie študentov Ev. lýcea v Bratislave
- ocenenie nominovaných na pamätnú medailu pri príležitosti jubilea reformácie (z nášho
		 zboru: br. Jozef Kováč a ses. Viola Fronková)
- prezentácia činnosti Ev. diakonie, vydav. Tranoscius, Ev. bohosloveckej fakulty, Výboru
pre ochranu Božieho stvorenstva, Duchovnej služby v Ozbrojených silách a zložkách SR
• Počas hlavných služieb Božích sa budú konať Detské služby Božie v Kultúrnom dome
v Modre-Kráľovej a počas popoludňajšieho programu bude súbežne prebiehať
mládežnícky program v Kultúrnom dome na Partizánskej ul. 88 v Modre-Kráľovej.
• Pre všetkých účastníkov je pripravené občerstvenie a pre všetkých prihlásených obed.
Ofera zo služieb Božích a z popoludňajšieho programu v kostole je určená pre Bratislavský
seniorát na výdavky spojené so seniorálnym dňom.

Koncert k 500. výročiu reformácie, 16. októbra 2017 o 19.30 v Novom kostole
• Srdečne Vás pozývame na koncert k 500. výročiu reformácie. Medzinárodný
orchester Sinfonietta dell'Arte (dirigent K. Ilievsky) a spevácky zbor Bratislava Vocal
Consort (zbormajsterka I. Weis Viskupová) na ňom odohrajú sakrálne diela G. F. Händla
a A. Vivaldiho. Sólisti: K. Kurucová, H. Gulyás, L. Uhorskaiová, M. Benda, D. Kuchár a T. Šelc.
• Zľavnené vstupné (5,- €) pre mládež od 16 rokov - študentov bez vekového obmedzenia,
zdarma pre deti do 16 rokov v sprievode dospelej osoby a zdravotne postihnuté osoby.
Lístky sa dajú zakúpiť cez https://www.ticketportal.sk/Event/KONCERT_K_500_VYROCIU_
REFORMACIE a v kníhkupectve Jonatán.
Kurz pre mladých pracovníkov s deťmi, 11. novembra 2017 od 9.00 v zborovej sieni
• Kurz je určený pre mladých pracovníkov s deťmi.
• Kedy a kde: v sobotu 11. 11. 2017 od 9.00 - 16.00 v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6
• Z náplne kurzu: Prečo učiť deti z Božieho slova • Ako povedať dobrú správu • Opakovacie
kvízy • zaujímavé hry...
• Vek: od 12 rokov
• Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke: www.detskamisia.sk (informácie a prihláška
je v časti kalendár akcií). Informácie aj na čísle mobilu 0948 508 116.
• Tešíme sa na účasť mladých pracovníkov s deťmi: Detská misia.
Prihlásenie do 1. ročníka konfirmačnej prípravy v šk. roku 2017/2018
• Deti narodené v roku 2005 (alebo aj staršie, ak doposiaľ neboli konfirmované), prosíme,
prihláste do 1. ročníka konfirmačnej prípravy – a to našom farskom úrade, alebo u brata
farára Šefranka: sefrankom@gmail.com; 0902 673 515. Počnúc od 8. 9. 2017 sa príprava
pre 1. roč. koná (mimo školských prázdnin) v piatok o 15.00 v zasadačke farského
úradu na Legionárskej 6. Tlačivo prihlášky je na linke: https://legionarska.sk/download/
sites/9-konfirmacia/91-prihlaska-na-konfirmacnu-pripravu.pdf
Hľadáme opatrovateľku do nášho zariadenia Zariadenia pre seniorov
• Do nášho Zariadenia pre seniorov, v centre Bratislavy na Partizánskej 2, na trvalý pracovný
pomer s nástupom okamžite (prípadne aj na Dohodu). Systém služieb máme nastavený
nasledovne: 2 denné (11,5 h.) a v tretí deň nočná, následne 3 dni voľna. Ponúkame veľmi
atraktívne pracovné prostredie, dobré mzdové ohodnotenie, výborný kolektív, príjemnú
pracovnú atmosféru v zariadení rodinného typu. Ponúkame možnosť prespať v zariadení
medzi službami. V prípade záujmu volajte na tel. číslo: 0907 295 028 (Silvia Fáberová).
Zosnulá
• Anna Mičíková, 89 ročná
Príhovorné modlitby
8.30
• Syn Pavel si s láskou spomína na svojich zosnulých rodičov Margitu a Pavla Mlynárovcov,
na brata Milana, strýka Františka a švagrinú Natašu. S prosbou o Božie požehnie venuje
pre cirkevný zbor 20,- €.
10.00
• Bohuznáma sestra pri príležitosti 70. narodenín ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a zdra
vie. Prosí o ochranu do ďalších dní pre celú rodinu. Pre cirkevný zbor venuje 20,- €.
• Pri poslednej rozlúčke s Annou Mičíkovou, r. Bôžíkovou jej švagriná Edita s rodinou
s vďakou za jej život a s prosbou o potešenie venuje na potreby cirkevného zboru 50 €.

Ofery
• Ofera z 1. 10. 2017 v Novom kostole bola 305,44 €.
• Ofera z 1. 10. 2017 v Lamači bola 32,70 €.
• Ďakujeme.
Pozvanie na Zborový deň pri 500. výročí reformácie, nedeľa 22. októbra
• Bratia a sestry. Presbyterstvo Evanjelického cirkevného zboru Bratislava Legio
nárska Vás srdečne pozýva na Zborový deň pri 500. výročí reformácie v nedeľu 22.
októbra 2017. Program zborového dňa:
• O 8.30 Služby Božie v Novom kostole (br. f. Šefranko).
• O 10.00 sa stretneme na Dopoludní v Novom kostole, kde si vypočujeme
duchovné slovo (br. f. Šefranko). Pripomenieme si, čo všetko nám Pán Boh v našom
cirkevnom zbore ponúka a za všetky možnosti a Božie dary sa poďakujeme.
• Ponúkame spoločný obed 12.00 – 13.00. Na výber bude: - kurací rezeň, varené
zemiaky a príloha, alebo - diétny a bezlepkový prírodný kurací rezeň a zemiaky,
oboje za 3 €. Obed si treba prihlásiť a zaplatiť buď v nedele 1., 8. a 15. 10. 2017
v predsieni kostola u službu konajúceho presbytera, alebo v ostatných dňoch
osobne na farskom úrade v úradných hodinách. Platí sa pri prihlásení.
• O 13.30 sa stretneme na seminároch v zborovej sieni a v kostole. Prednášky odznejú
na témy: Reformácia vedie k obnove apoštolskej diakonie (br. emeritný biskup Július
Filo) a Cesty reformácie (br. farár Michal Koreň zo Svätého Jura). Po prednáškach
bude nasledovať diskusia. Predpokladaný záver seminárov je 14.30, čo závisí od
dĺžky diskusie.
• O 18.00 zakončíme Zborový deň Službami Božími v Novom kostole (br. f. Mišina).
(Služby Božie sa uskutočnia aj v Lamači o 10.00.)
• Ideálne bude, ak budete môcť stráviť čas v Novom kostole od 10.00 do 14.30
v spoločenstve nášho cirkevného zboru. Pre deti je pripravený osobitný program
počas Dopoludnia v kostole aj počas seminárov. Ešte raz pozývame.
Projektové financovanie: stav k 30. 9. 2017
projekt /
variabilný symbol

Projekt 01 /
1601000001

Projekt 02 /
1601170602

Projekt 04 /
1601171204

Projekt 06 /
1607171206

názov projektu

Podpora služby
v zbore

Dokončenie
stavebných úprav
v skúšobni

Bezbariérový prístup
do kostola a zborovej
miestnosti

Zhotovenie
podsedákov na lavice
v kostole

priebežný

jednorazový

dlhodobý

jednorazový

typ projektu
predpokladaná
cieľová suma [€]

cca. 5 500,00
/ mesiac

1 600,00

19 000,00

6 000,00

suma darov [€]

7 590,11

1 311,00

14 141,00

4 825,00

suma darov v mesiaci [€]

1 071,00

150,00

30,00

405,00

čerpanie [€]

7 590,11

480,00

0,00

4 282,00

aktuálny stav [€]
Hlavný vedúci projektu
Plánovaný termín
ukončenia projektu

+ 0,00

+ 831,00

+ 14 141,00

+543,00

Peter Synak

Ondrej Pindroch

Martin Dziak

Peter Synak

–

jún 2017

december 2017

–

Reformačné listy a Charta 2017 na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV
na Slovensku
• Na http://www.evanjelickajednota.sk/h-e-l-p alebo na http://legionarska.sk/
reformacne-listy sa môžete oboznámiť s Reformačnými listami a Chartou 2017 na
ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku.

NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR
názov: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska
adresa: Legionárska 4, 81107 Bratislava, e-mail: legionarska.ba@gmail.com
IČO: 42267145, účet CZ ECAV na Slovensku BA Legionárska - IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622
Farský úrad
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
Legionárska 4
8.30 – 12.00
t.: 02 5557 1195 13.00 – 16.30 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
13.00 – 17.00
m.: 0948 489 920
Farský úrad
Boris Mišina • tel.: 0905 964 972 • e-mail: boris.misina@gmail.com
Legionárska 4
Martin
Šefranko • tel.: 0902 673 515 • e-mail: sefrankom@gmail.com
duchovní
Peter Mozola – kaplán, vedúci UPC
Univerzitné pastoračné
centrum Mosty, Mlynská dolina tel.: 0948 020 026 • e-mail: mozolap@gmail.com • web: www.klub31.sk
Spoločná hospodárska správa (správa budov) Partizánska 2 Po-Pi: 8.30–13.00 t.: 02 2076 0454
„Milujem hudbu. A nepáčia sa mi blúznivci, ktorí ju zatracujú. Po prvé je
darom od Boha, a nie od ľudí; po druhé rozradostňuje dušu; po tretie odháňa
diabla; po štvrté vzbudzuje nevinnú radosť. ... Po piate, pretože panuje
v časoch mieru. ... Hudbe dávam miesto hneď po teológii.“
Martin Luther

