Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom
– hovorí Hospodin mocností.
Zachariáš 4, 6
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ĎALŠIE STRETNUTIA A PROGRAMY
NE 9. jún
PO 10. jún

9.30 Modlitebné stíšenie
11.15 Posedenie po službách Božích
7.30 Modlitebné stretnutie
18.00 2. slávnosť svätodušná s VP – Šefranko
9.30 Klubík Benjamín MINI
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ST 12. jún

ŠT 13. jún

SO 15. jún

Zborová sieň
Zborová sieň
Nový kostol
Suterén - Legionárska 4

18.00 Služby Božie – Mozola
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18.45 Nácvik spevokolu
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7.30 Modlitebné stretnutie
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9.00 Detský klub Benjamín
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15.00 Klub seniorov
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18.00 Offline
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18.30 Klub31 pre vysokoškolákov

UPC MOSTY

10.00 Služby Božie – Bednár

Kaplnka EDS

13.00 Služby Božie s VP – Šefranko

Penzión Na Barine

18.30 Légie+
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7.30 Modlitebné stretnutie
PI 14. jún

Zasadačka FÚ
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15.00 Konfirmačná príprava 1. ročník – Majling

Zborová sieň

15.45 Aktivity pre konfirmandov
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16.30 Dorast

Suterén - Legionárska 4

18.00 Biblická hodina – Mišina

Zborová sieň

Zborový deň, 9. jún 2019 od 10.30 v stredisku Detskej misie Prameň v Častej
• Srdečne pozývame na zborový deň, ktorý sa uskutoční dnes, v nedeľu 9. 6. 2019
v stredisku Detskej misie Prameň v Častej. Téma: Tu som doma. Súčasťou programu
budú Služby Božie s Večerou Pánovou, program pre deti, šport, vystúpenie detského
orchestra a seminár br. Jozefa Budaja.
• Začiatok zborového dňa je naplánovaný na 10.30, koniec na 17.00. Okrem
individuálnej dopravy je možné využiť aj autobus, ktorého odchod od Nového
kostola je o 9.00 (pristavený bude o 8.45). Návrat do Bratislavy sa očakáva o 18.30.
Zborový deň sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia.
• Príspevok za dopravu autobusom je dobrovoľný.
• Uvítame pomoc s občerstvením formou napečených koláčov a pod..
Ofera počas svätodušných sviatkov
• Ofera z 1. slávnosti svätodušnej (nedeľa 9. 6. 2019) je určená našim bratom farárom.
• Ofera z 2. slávnosti svätodušnej (pondelok 10. 6. 2019) je určená našim kantorom.
Evanjelická Bratislava č. 2/2019
• Vyšlo nové číslo (2/2019) nášho zborového časopisu Evanjelická Bratislava. Je k
dispozícii v kostole – dávame vám ho do pozornosti.

Klub seniorov, 12. jún 2019 o 15.00 v zborovej sieni na Legionárskej
• Srdečne vás pozývame na klub seniorov, ktorý sa uskutoční v stredu, 12. 6. 2019
o 15.00 v zborovej sieni na Legionárskej 6.
Modlitby 24/1, 14. - 15. jún 2019 od 14.00 v jasličkách Benjamín
• Milá sestra a brat, srdečne Ťa pozývame na spoločné modlitby 24/1, ktoré sa
uskutočnia 14. - 15. 6. 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).
Dve prvé miesta v celoslovenskom kole Biblickej olympiády
• Máme veľkú radosť z úspechov detí v celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2019
v Košiciach, 4. júna. V kategórii: 3. – 4. ročník necirkevných škôl získal Marek Syč 1.
miesto a stal sa aj absolútnym víťazom (stratil iba 2 body). Marek navštevuje hodiny
ev. náboženstva v našom zbore, učí ho sestra katechétka Alenka Popiková.
• V kategórii 3. – 4. ročník cirkevných škôl získala Esterka Popiková, žiačka Ev. ZŠ
Palisády, členka nášho zboru, taktiež 1. miesto.
• Deťom k skvelým výsledkom úprimne gratulujeme a za ich prípravu na súťaž a
povzbudenie v ich úsilí patrí poďakovanie aj ich rodičom a vyučujúcim náboženstva.
Poďakovanie Detskému orchestru
• Za dobrú reprezentáciu nášho cirkevného zboru na Dni Západného dištriktu ECAV
v Banskej Bystrici 2. júna srdečne ďakujeme Detskému orchestru a Majke Šebestovej,
ktorá deti vedie a pomáha im v ich snahe oslavovať Pána Boha hudbou a spevom.
Evanjelické lýceum, Vranovská 2 hľadá školníka
• Nástup od 1. 7. 2019. Byt k dispiozícií nemáme. Informácie poskytneme na
telefónnom čísle: 02 6383 8488 alebo na mailovej adrese: personalne@evlyceum.sk.
• Od 1. 7. 2019 prijmeme do pracovného pomeru aj ekonóma/ekonómku. Bližšie
informácie – kontakty ako vyššie.
Biblické hodiny v júni
• Témy biblických hodín v mesiaci jún, ktoré sa konajú každú sobotu o 18.00 v zborovej
sieni na Legionárskej 6 budú: Pravé dávanie a Štyri dobré rady. Spolu s br. farárom
Mišinom sa budeme zamýšľať nad tým prečo máme dávať, kedy a komu, koľko a akým
spôsobom. Druhá téma nám má poslúžiť k tomu, aby sme si uvedomili, aké dôležité
je mať Spasiteľa vždy pri sebe, mať s Ním dôverný vzťah a poslúchať Ho. Tento ročník
našich stretnutí pri Slove Božom zakončíme záverečnou biblickou hodinou.
• Srdečne Vás pozývame na tieto biblické hodiny, ktoré nás majú povzbudiť vo viere
a k vernému nasledovaniu nášho Pána.
Evanjelické noviny 2/2019
• Vyšli Evanjelické noviny (č. 2/2019) – oficiálny spravodajca Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku, ktorá je ich vydavateľom. Dávame ich do
Vašej pozornosti.
Termíny táborov Detskej misie v lete 2019
• Detská misia srdečne pozýva deti na letné tábory, ktoré sa budú konať nasledovne:
• 6. – 13. 7.
Prameň Častá
7 – 11 rokov Ing. Ľ. Hrušovská
135 €
• 13. – 20. 7. Prameň Častá
9 – 12 rokov D. Spodniak (športový tábor) 140 €

•
•
•
•
•
•
•
•

13. – 20. 7. Tatranská Lomnica 12 – 18 rokov Ing. A. Sabolová
20. – 27. 7. Prameň Častá
7 – 11 rokov Ing. M. Fraňo
21. – 27. 7. Vyhne
12 – 15 rokov Mgr. V. Terem
20. – 27. 7. Tatranská Lomnica 6 – 11 rokov Ing. D. Plevová
27. 7. – 3. 8. Prameň Častá
15 – 18 rokov D. Spodniak
3. – 10. 8.
Prameň Častá
12 – 15 rokov Mgr. V. Terem
10. – 17. 8. Prameň Častá
7 – 11 rokov Ing. Z. Magdošková
Prihlasovací formulár nájdete na www.detskamisia.sk.

140 €
135 €
125 €
135 €
140 €
140 €
135 €

Pokrstená
• Daniela Hanusková
Ofery
• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole, dňa 2. 6. 2019, bola 218,45 €.
• Ofera zo Služieb Božích v Lamači, dňa 2. 6. 2019, bola 42,05 €.
• Ďakujeme.
Príhovorné modlitby a milodary
8.30
• Pri krste syna Filipa s vďakou za Božie požehnanie venujú jeho rodičia cirkevnému
zboru 10,- €.
• Rodičia, krstní a starí rodičia pri krste Daniely Hanuskovej ďakujú za Božie požehnanie
a cirkevnému zboru venujú 100,- €.
10.00
• Pri spomienke na zosnulých rodičov Karola a Ruženu (1906) a strýka Wilhelma (1913)
venuje Bohuznámy brat s rodinou na projekt 4 bezbariérový prístup do kostola
100,- € a pre deti v Červenici 100,- €.

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
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Legionárska 4
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13.00 – 17.00
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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

”Tie najlepšie nápoje lisuje Boh z ovocia Ducha.“

t.: 02 2076 0454

Pavel Kosorin, 1964 –

”S Duchom Svätým vidíme všetko veľké. Vidíme veľkosť malých skutkov, ktoré robíme pre Boha,
ale aj veľkosť malých omylov.“
Jean Maria Vianney, 1786 – 1859

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku,Svätodušná nedeľa 2019
Milé sestry a milí bratia!
Srdečne vás pozdravujeme v tieto Svätodušné sviatky Božím slovom zo Sk 4, 32-33:
„A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za
svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení
Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých.“
Duch Svätý zjednocuje. Dáva jednotu v rozmanitosti, porozumenie v rozdielnosti, blízkosť
napriek vzdialenosti.
O jednote, vzácnej a neobyčajne hlbokej vypovedá prečítané Božie slovo a charakterizuje
spoločenstvo prvých kresťanov v Jeruzaleme: „boli jedno srdce a jedna duša“.
V situácii bezprostredne po zoslaní Ducha Svätého vnímame vnútorne tak stmelené
spoločenstvo, že dokonca aj majetok dávajú do spoločného. Čítame ďalej vo veršoch 34 a 35:
„medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich, a
čo utŕžili, prinášali, skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval“. Aká to
musela byť dôvera, aké zodpovedné jednanie, čestnosť, charakternosť, keď to, na čom si toľko
zakladáme, na našich majetkoch, oni dokázali venovať do spoločného a spravodlivo rozdeliť. To
vyzerá ako utópia. Bola to však realita konania Božieho Ducha. Takto im otváral oči pre to, čo je
dôležité, pre správne nastavenie hodnôt a oni vedeli, že dostali ďaleko, ďaleko viac ako majú a
môžu dať. Plnosť Ducha.
Ako veľmi potrebujeme oživujúce a zjednocujúce konanie Božieho Ducha aj dnes v našej
cirkvi. Tam, kde sú spory a rozdelenie, nemôže byť Boží Duch. Cirkev rozdelená pustne, dom
rozdvojený padá. To, čo má byť Ducha plné sa mení na bezduché. Veď prečo inak by sme čelili
úpadku členstva, prečo pribúda zborov, ktoré sú de facto mŕtve, prečo naše spoločenstvá
starnú a práca s mládežou je najproblémovejšou časťou našej služby?
Demografický vývoj a dedičstvo minulosti sú síce realitou, ktorá sa podpisuje na tejto situácii,
ale treba vidieť aj to, že v tom istom prostredí, v tých istých podmienkach sú kresťanské cirkvi,
ktoré rastú. Naša cirkev má úžasný historický príbeh, mnoho horlivých a oduševnených
pracovníkov aj dnes, nikdy nemala lepšie podmienky na svoje fungovanie, čo sa týka slobody,
možností pre rôzne aktivity a programy, školstvo, diakoniu. Vnímame však, že potrebujeme
nové impulzy, novú iniciatívu viery, nové zapálenie pre Božie dielo, a to dáva Boží Duch.
Chceli by sme vás všetkých pozvať: Spájajme sily. Dávajme to, čo máme dobré a cenné do
spoločného. Nehľadajme čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Veď predsa toho je oveľa viac.
Nebojujme proti sebe, ale za spoločnú vec, za Kristovu cirkev, za našu ECAV, naše zbory, aj
jednotlivcov.
Prosme o konanie Božieho Ducha. „Veď Syn človeka prišiel, aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo“.
Lk 19, 10 „Vanutím Božieho Ducha sa zo suchých kostí stali živé bytosti“. Ez 37
Boží Duch nás privedie cez pokánie k novému životu.
Keď sa na prvé Letnice pod mocným vplyvom Ducha Svätého obracali ľudia k Bohu, pýtali
sa aj ostatní: „Čo máme robiť“? Apoštol Peter im povedal: „Kajajte sa! A nech sa dá každý
pokrstiť v meno Ježiša Krista, na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého“. Sk 2,38 Aké
jednoduché a aké náročné zároveň.
Preto prosme s o to väčšou vrúcnosťou a vytrvalosťou: Príď Duch svätý! Obživ nás. Naplň nás
svojimi darmi. Spoj nás ku vzájomnej jednote. Daj silu a odvahu k pokániu a daruj nový život.
Amen

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Ivan Eľko
gen. biskup ECAV		

Slavomír Sabol
biskup VD ECAV

