Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.
1. Jánov 3, 8b
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SLUŽBY BOŽIE
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„Je lepšie ovládať svoj jazyk ako postiť sa o chlebe a vode.“
Ján z Kríža

ĎALŠIE STRETNUTIA A PROGRAMY
NE 10. marec
PO 11. marec

9.30 Modlitebné stíšenie
11.15 Posedenie po službách Božích

Zborová sieň

7.30 Modlitebné stretnutie

Zborová sieň

9.30 Klubík Benjamín MINI

Suterén - Legionárska 4

UT 12. marec 18.00 Služby Božie – Ivan Klinko, 5 roč. EBF UK
18.45 Nácvik spevokolu

Nový kostol
Zborová sieň

7.30 Modlitebné stretnutie

Zborová sieň

9.00 Detský klub Benjamín

Suterén - Legionárska 4

ST 13. marec 15.00 Klub seniorov – Majling

ŠT 14. marec

Zasadačka FÚ

Zborová sieň

18.00 Offline

Suterén - Legionárska 4

18.30 Klub31 pre vysokoškolákov

UPC MOSTY

10.00 Služby Božie – Majling

Kaplnka EDS

18.30 Légie+

Zborová sieň

7.30 Modlitebné stretnutie
15.00 Konfirmačná príprava 1. roč. – Majling
PI 15. marec 15.00 Konfirmačná príprava 2. roč. – Šefranko

Zborová sieň
Zborová sieň
Zasadačka FÚ

15.45 Aktivity pre konfirmandov

Suterén - Legionárska 4

16.30 Dorast

Suterén - Legionárska 4

SO 16. marec 18.00 Biblická hodina – Šefranko

Zborová sieň

Kníhkupectvo JONATÁN otvorené, 10. marec 2019 na Legionárskej 2
• V nedeľu 10. 3. 2019 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).
Stretnutie Spoločenstva ev. žien, 10. marec 2019 o 14.30 v zborovej sieni
• Vážené členky a členovia ECAV v Bratislave, pozývame Vás na prvé tohtoročné stretnutie
Spoločenstva evanjelických žien, ktoré sa uskutoční, keď Pán dá, v nedeľu 10. 3. 2019
o 14.30 v zborovej sieni na Legionárskej 6 v Bratislave. Po príhovore domáceho brata
farára Ondreja Majlinga poslúži prednáškou sestra Vlasta Okoličányová, ktorá bude
hovoriť o výnimočných evanjelických ženách pôsobiacich na Slovensku. Životné
príbehy žien sú publikované v knihe Reformácia po praslici, vydanej k 500. výročiu
reformácie Spoločenstvom evanjelických žien.
• Tešíme sa na Vašu účasť, vzájomné spoločenstvo vo viere a posedenie pri občerstvení.
Z poverenia sestry Danice Kšiňanovej Vás srdečne pozýva Vlasta Okoličányová.
Klub seniorov, 13. marec 2019 o 15.00 v zborovej sieni na Legionárskej
• Srdečne vás pozývame na klub seniorov, ktorý sa uskutoční v stredu, 13. 3. 2019
o 15.00 v zborovej sieni na Legionárskej 6.

Modlitby 24/1, 15. - 16. marec 2019 od 14.00 v jasličkách Benjamín
• Milá sestra a brat, srdečne Ťa pozývame na spoločné modlitby 24/1, ktoré sa
uskutočnia 15. - 16. 3. 2019 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 0908 732 362 (Martina).

Služby Božie (nielen) pre deti, 24. marec 2019 o 10.00 v Novom kostole
• V nedeľu dňa 24. 3. 2019 o 10.00 budú služby Božie (nielen) pre deti. Všetci ste srdečne
vítaní. Tešíme sa na spoločný čas pri Božom slove.
• Po skončení pokračujú deti v tvorivých dielňach a všetci spolu aj na občerstvení.
Evanjelizačné večery ProChrist 2019, 4. - 8. apríl 2019 v Novom kostole
• Milí bratia a sestry, aj tento rok vás všetkých srdečne pozývame na evanjelizačné
podujatie ProChrist s témou: Volanie bez poplatku – „Otče náš“, ktoré bude vysielané
v Novom kostole od 4. do 8. 4. 2019 (štvrtok - pondelok) vždy o 18.00.
• Čaká nás päť večerov tém, hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností,
v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu a päť príležitostí na spomalenie, či priam
zastavenie sa a bezplatného pripojenia sa na „inú“ frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke
srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako tento náš svet.
Program podujatia je primárne zameraný na sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich,
či stratených, avšak zároveň chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia
pre stálych členov nášho zboru. Príďte preto všetci a priveďte aj svojich priateľov či
známych, tešíme sa na vás.
Zájazd na nemecký evanjelický Kirchentag, 19.-23. jún 2019, Dortmund
• Západný dištrikt ECAV organizuje autobusový zájazd na 37. nemecký evanjelický
Kirchentag, ktorý sa koná 19. - 23. 6. 2019 v Dortmunde. Ide o veľké podujatie
medzinárodného rozsahu, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 100-tisíc návštevníkov.
Prihlásiť sa môžu všetci členovia cirkevných zborov v Západnom dištrikte. Účastníci
mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba s doprovodom dospelých. Na webovej
stránke www.zdecav.sk nájdete prihlasovací formulár, bližšie informácie u sestry
Valentovej - predsedníčky VM, mobil 0911 100 555.
Záznam zo slávnostných služieb Božích na Jednotke
• Záznam zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa
Ivana Eľka a biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa a pri príležitosti úvodu do
funkcie generálneho dozorcu Jána Brozmana z evanjelického kostola vo Zvolene
(2. 3. 2019) je k dispozícii na: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14121/180942
Navštívte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/ecavlegionarska/
Reformačné listy
• Na http://www.evanjelickajednota.sk/h-e-l-p alebo na http://legionarska.sk/reformacnelisty sa môžete oboznámiť s Reformačnými listami z roku 2019 a predchádzajúcimi
číslami.
Daruj lyžicu človeku bez domova!
• Prostredníctvom výdaja polievky chceme ľudí bez domova učiť zodpovednosti za
malé veci. Chceli by sme preto každému človeku darovať "naozajstnú" lyžicu, ktorá
bude jeho, a s ktorou bude na výdaj prichádzať. Okrem toho, že sa ľudia budú učiť

zodpovednosti, vyprodukujeme menej plastového odpadu. Lyžice môžete doniesť
každý pondelok od 17.00 do 19.00 na Ambroseho 6 v Petržalke, kontaktná osoba Sylvia
Vaniherová, mobil: 0905 484 675. Ďakujeme!
Zosnulí
• Ing. Valéria Strížová, rod. Hrašková, 84 ročná
• MUDr. Eva Jankulová, rod. Gavalcová, 78 ročná
• Pavel Štefúnek, 82 ročný
• Mária Gallayová, rod. Suchanská, 90 ročná
• Brigita Kanošová, rod. Schwantzerová, 85 ročná
Ofery
• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole, dňa 3. 3. 2019, bola 364,32 €.
• Ofera zo Služieb Božích v Lamači, dňa 3. 3. 2019, bola 19,40 €.
• Ďakujeme.
Príhovorné modlitby a milodary
8.30
• Pri príležitosti nedožitých 94. narodenín (9.marca) a 9. výročí úmrtia (12.marca) milovanej
a obetavej mamky Gizely Hanesovej vďačné deti ďakujú Pánu Bohu za lásku, s ktorou
sa o ňu staral a opatroval, za vieru, s ktorou sa mohla vždy k Nemu v radostiach aj
v chorobách utiekať a za milosť, ktorou ju nakoniec vyslobodil z pozemských bolestí
a povolal k sebe. S nádejou večného života pre ňu venujú na cirkevné ciele 30,- €.
• Pri pohrebnej rozlúčke s drahou manželkou, mamou a starou mamou a príbuznou
Valériou Strížovou s vďakou za jej život a lásku a s prosbou o Božie potešenie celej
rodiny venuje manžel Dušan pre cirkevný zbor 100,- €.
• Pri poslednej rozlúčke s maminou a babkou Máriou Gallayovou ďakujú Pánu Bohu za
jej život, starostlivosť a lásku dcéry Alena a Danica s rodinami. Pozostalá rodina pri tejto
príležitosti venuje 100,- € na Projekt 4 a 100,- € na prácu s dorastom.
10.00
• Pozostalá rodina pri pohrebnej rozlúčke s drahou mamou, starou, prastarou mamou a prí
buznou Brigitou Kanošovou s vďakou za jej lásku venuje cirkevnému zboru 50,- €.
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Ondrej Majling • tel.: 0908 989 220 • e-mail: ondrej.majling@gmail.com
Martin Šefranko • tel.: 0902 673 515 • e-mail: sefrankom@gmail.com

Univerzitné pastoračné
centrum Mosty, Mlynská dolina

Peter Mozola – riaditeľ a kaplán UPC MOSTY
tel.: 0948 020 026 • e-mail: mozolap@gmail.com • www.klub31.sk

Spoločná hospodárska správa (správa budov)

Partizánska 2

Po-Pi: 8.30–13.00

t.: 02 2076 0454

