Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak
odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Ján 12, 24

Mimoriadny zborový bulletin, 22. marec 2020
Štvrtá pôstna nedeľa
www.legionarska.sk • facebook.com/ecavlegionarska
0948 489 920 • 02 5557 1195
V súvislosti s ochranou a prevenciou voči šíreniu koronavírusu rozhodla
vláda SR o zákaze organizovania akýchkoľvek verejných podujatí.
OZNAMUJEME, ŽE SLUŽBY BOŽIE A VŠETKY ĎALŠIE PODUJATIA
(S VÝNIMKOU POHREBOV) SÚ V CIRKEVNOM ZBORE ECAV BRATISLAVA
LEGIONÁRSKA OD UTORKA 10. 3. AŽ DO ODVOLANIA ZRUŠENÉ.
• V nedeľu však nebudeme bez zvesti Božieho slova. Záznam služieb Božích (vykonaných bez verejnosti) z Nového ev. kostola na Legionárskej nájdete na: https://www.
youtube.com/channel/UCZVY9KmutWrtRjlITD1aynw. Môžete sa aj prihlásiť na odber.
Piesne: 366, 110, 503 (predspev: Ó, Ježiši)
• Informácie o online službách Božích z iných zborov našej ECAV nájdete tu: https://
www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/online-prenosy-22-3-2020
• Milí bratia a milé sestry, ak potrebujete odpovede na otázky, modlitbu, radu, niekto z rizikovej skupiny ľudí pomoc s nákupom, nech sa páči, napíšte e-mail, či zatelefonujte. V čom Vám budeme môcť a vedieť pomôcť, sme Vám (zboroví farári)
k dispozícii.
• V čase, keď nám koronavírus znemožnil stretávať sa na obvyklých podujatiach,
budeme na http://legionarska.sk/ aj na https://www.facebook.com/ecavlegionarska/
publikovať texty súvisiace so základmi našej viery. Nech vám ich čítanie či nové pri
pomenutie si týchto základov poslúži pre vašu vieru, lásku i nádej.
„Bolesť je Boží megafón, ktorým chce zobudiť hluchý svet.“
Clive Staples Lewis, 1898 – 1963

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v týždni:
od 23. – 29. 3. 2020 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga.
tel.: 0908 989 220, e-mail: ondrej.majling@gmail.com
od 30. 3. – 5. 4. 2020 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka:
tel.: 0902 673 515, e-mail: sefrankom@gmail.com
Tu sú aspoň niektoré stránky, kde možte duchovne načerpať:
PRE DETI:
• https://www.ecav.sk/povzbudenie/jezis-priatel-deti;
• https://www.youtube.com/watch… ;
• www.detskamisia.sk ;
AJ PRE DOSPELÝCH:
• https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/online-prenosy-22-3-2020
• https://www.ecav.sk/povzbudenie/zamyslenia#
• Biblia: https://biblia.sk/citanie/sep/mk/1
• Kázne z nášho kostola: https://legionarska.sk/kazne
• Časopis nášho zboru Evanjelická Bratislava: https://legionarska.sk/kto-sme/dokumenty/evanjelicka-bratislava
• Audio zamyslenia z Písma sv. na každý deň: http://zamyslenia.lutheran.sk
• Zamyslenia nad Božím slovom zo Slov. evanjelizačného strediska: http://evs.sk
• Články, kázne, príbehy, videá na témy: Vzťahy, Učeníctvo, Apológia (obrana vie
ry), Svet okolo nás, Kresťanské základy: https://chcemviac.com
• Melódie piesní z Ev. spevníka (ES) a Ev. funebrála (EF – pohrebného spevníka):
http://audio.evav.cz
Prenechávame sa Tvojej ochrane (modlitba)
• Milostivý Bože, v Tvojich rukách je náš život i v týchto dňoch ťažkého navštívenia.
Trápenie doľahlo na mnohých. Vyznávame, že sme si s prílišnou samozrejmosťou
zvykli prijímať z Tvojej ruky iba dobré veci a teraz sme o to viac skľúčení ťažobou
skúšky nečakaného dosahu. V pokore si uvedomujeme, že aj takto sa môžeme učiť
spoznávať Tvoju zvrchovanú moc. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane,
kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sme sa báli zarmucovať Ťa.
Ty dopúšťaš skúšky, ale v nich nám aj pomáhaš a vytrhávaš nás z nich. Preto sa
k Tebe utiekame s prosbou o zmilovanie a pomoc. Prosíme o posilu pre všetkých
pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb. O Tvoj uzdravujúci dotyk pre všetkých, ktorí sa nakazili, o pokoj v duši pre nich aj pre ich najbližších. Modlíme sa o Tvoje vedenie a múdrosť pre našu novú vládu a parlament, aby prijímali múdre a spravodlivé rozhodnutia. Otvor naše srdcia, aby sme chápali, že Tvoja starostlivosť o nás
trvá za každých okolností a že nám chceš byť blízky aj vtedy, keď sa ocitáme na konci
svojich síl. Daruj nám trpezlivosť, aby sme i nepriaznivé okolnosti prijímali s mysľou
Tvojich učeníkov. Uč nás vzájomnej láske, solidárnosti a chráň od sebeckého ľutovania samých seba. Obráť to, čo vnímame ako škodu na vnútorný zisk. Uč nás žiť
v istote Tvojej blízkosti a ochote jedni druhých bremená znášať. Amen.

Bratia farári a kancelária farského úradu sú k dispozícii cez telefón
a e-mail. Kontakty sú uvedené na konci bulletinu i webovej stránke zboru www.legionarska.sk

Milodary a príhovorné modlitby
• Namiesto ofier v čase nemožnosti služieb Božích, venuje Bohu známa rodina cirkev
nému zboru 80,- €.
Verejná prednáška prof. D. A. Carsona „Netolerantná tolerancia“ 25. 3. 2020 JE ZRUŠENÁ
• Vzhľadom na rozhodnutie krízového štábu Slovenskej republiky je zrušená návšteva prof. Carsona na Slovensku. To znamená, že sa NEUSKUTOČNÍ ani jeho verejná
prednáška, ktorá bola plánovaná 25. 3. 2020 o 19.00 h v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.
DLHODOBEJŠIE PLÁNOVANÉ PODUJATIA
• Máme informáciu, že priamy televízny prenos pašiových služieb Božích z náš
ho Nového kostola na Veľký piatok 10. apríla 2020 o 10.00 h, sa uskutoční, no
pôjde o NEVEREJNÉ SLUŽBY BOŽIE s programom zredukovaným oproti pláno
vanému. Žiaľ, nebude možné vystúpenie spevokolu, ani detí.
DOMÁCA POBOŽNOSŤ NA 4. NEDEĽU PÔSTNU (22. MAREC 2020)
Laetare. Radujte sa!
1. Úvod: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.
2. Pieseň ES 86
3. Odriekanie 10 Božích prikázaní: Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon
Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh ...
4. Zamyslenie nad Božím slovom (R 5, 1 - 6)
S úctou voči Božiemu slovu povstanúc vypočujme si slová Písma, ktoré sú zapísané v liste apoštola Pavla Rímskym 5, 1-6:
„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša
Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme.
A chválime sa nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami,
lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach
skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí,
v určený čas umrel za bezbožných.“
Milí bratia a sestry!
Chváliť sa, je ľudské. Už malé deti sa radi chvália novou hračkou či novým mobilom a dospelí, hoci to neradi priznávajú, sa tiež radi pochvália novým autom,
bytom či módnym doplnkom. Ak aj dakto neupozorňuje na to, čo má sám, poteší
ho, ak si to ostatní všimnú a pochvália mu novú vec, čím je vlastne výsledný efekt
ten istý.
Aj Písmo sväté hovorí, že sa máme chváliť. Nie však tým čo máme, alebo tým
čo sme dosiahli, pretože to sú veci, ktoré vzbudzujú negatívnu závisť. Ak sa niekto chváli novým autom, ostatní mu ho môžu závidieť a vzťahy sa narušia, pre-

tože získať také isté auto nie je ľahké. Písmo nám radí, aby sme sa chválili Pánom
Bohom. Takéto chválenie vzbudzuje pozitívnu závisť, pretože ak niekto chce mať
to isté, čo má kresťan od svojho Boha, môže to mať veľmi ľahko.
Aj apoštol Pavel sa chváli. Má niečo, na čo je hrdý, z čoho má radosť a čím sa chce
pochváliť. Je to nádej slávy Božej, teda nádej, že raz bude žiť v nebesiach a bude tam
odmenený za svoju službu. Táto nádej pramení z diela Pána Ježiša Krista. To vďaka
Nemu máme prístup k milosti Božej, pretože nás svojou smrťou zmieril s Pánom
Bohom a tak vniesol do nášho vzťahu s Ním pokoj. Mať pokoj s Bohom teda neznamená to isté, ako keď máme pokoj od nejakého otravného človeka. Mať pokoj
s Bohom znamená byť s Ním zmierený a nemusieť sa báť Jeho hnevu a trestu.
Ak teda máme pokoj s Bohom, nemusíme sa už báť zahynutia, ale môžeme
mať prístup k Božej milosti a čerpať z nej pre tento i budúci život, pretože tá
Božia milosť siaha až za hrob. Vďaka nej máme tak veľa už teraz, ale vďaka nej
budeme aj večne žiť v Božej sláve. Tým si je Pavel istý a tým sa chváli. Ak mu niekto závidí, nie je to problém. Veď každý môže mať nádej Božej slávy, každý môže
mať prístup k Božej milosti. Stačí sa len zmieriť s Pánom Bohom a to prijatím Jeho
Syna, Ježiša Krista.
A predsa táto nádej, večný život a milosť nie sú to jediné, čím sa Pavel chváli.
Chváli sa ešte niečím – súžením. A to nám znie zvláštne, pretože problémami sa
málokto chváli. Kto by chcel na obdiv vystavovať svoje problémy, kto ich verejne
pretriasať, či kto by chcel aby mu ich závideli? A predsa Pavel ani ťažkosti a trápenia nezakrýva. Nie sú totiž nepríjemnosťami, ktoré chce vytesňovať a hrdinsky
na ne nemyslieť, ale sú pre neho výchovnými prostriedkami, ktoré ho môžu zoceliť vo vytrvalosti. A ten, kto vytrvá, osvedčuje sa v Božích očiach.
Otázka utrpenia je aj medzi kresťanmi často veľmi diskutovaná. Pýtame sa
prečo je tu, pýtame sa načo je dobré a najradšej by sme boli, keby ho nebolo.
Aj utrpenia sú však dôležité. Ak človek žije v sterilnom prostredí, položí ho prvá
baktéria, pretože jeho organizmus nie je nijako pripravený a zocelený na boj
s nákazami. Ak niekto vyrastá bez akýchkoľvek problémov, zaskočí ho prvá ťažkosť, na ktorú v dospelosti narazí a je psychicky na dne. Tak sme často svedkami
toho, ako mladí ľudia, ktorí sa nenaučili riešiť problémy a nie sú zocelení v ich
znášaní, siahajú si na život pri zlej známke na vysvedčení. Problémy a ťažkosti
tu skrátka sú a čím viac im čelíme a vyrovnávame sa s nimi, tým sa stávame
fyzicky, psychicky i duchovne odolnejší a vytrvalejší. Tak nás vlastne každý problém v konečnom dôsledku posilní. Rovnako ako v medicíne. Aj tam pri očkovaní
dostávame určitú malú dávku vírusu, aby si naše telo zvyklo, zocelilo sa a potom
bolo pripravené na stretnutie s veľkým množstvom vírusu.
Slovo „vírus“ je dnes asi najviac používaným slovom. Áno, aj utrpenie, spojené
s Korona vírusom je súženie, ktoré nás môže a má posilniť. Ak dnes politici nariekajú, že Európa nezvláda svetovú pandémiu, je to práve tým, že na ňu nebola
vôbec pripravená, nakoľko sa s ňou nikdy nestretla. Obdivujeme východné krajiny, no neuvedomujeme si, že ony prešli už nejednou podobnou skúškou a sú na
rozdiel od nás pripravení. Súčasná epidémia nás preto – hoci je súžením – môže
ako spoločnosť v konečnom dôsledku posilniť a urobiť odolnejšími voči ďalším
podobným situáciám. Rovnako môže zoceliť naše telá – veď ak nás nový vírus
ako úplne neznámy na začiatku zaskočí, môžeme sa do ďalšieho boja proti nemu
posilniť práve stretom s ním.

A čo naša viera? Aj tá je v týchto dňoch skúšaná rovnako ako naše bratsko-sesterské spoločenstvo. Veď práve teraz, v neľahkej situácii, môžeme prejaviť svoju
lásku či štedrosť a naplniť tak skutkom to, o čom inokedy tak radi v kostoloch
rozprávame. Práve táto situácia nám môže pomôcť upevniť vzťah k Pánu Bohu,
ak k Nemu priľneme v modlitbách a vložíme všetku nádej i očakávania do Jeho
rúk. Ak potom hrozba pominie a Pán Boh vypočuje naše prosby, budeme posilnení vo viere. A to je to, čím sa aj Pavel chváli. Nie sú to teda samotné ťažkosti ale
to, čo mu v konečnom dôsledku dali.
Prechádzajme dnešnými dňami s vierou, láskou i nádejou – vierou, že Pán Boh
je s nami a neopustí nás, láskou k bratom a sestrám, ktorým ju aj môžeme prejaviť
a nádejou, že aj toto súženie nás posilní vo viere a prispeje k tomu, aby sme raz získali
slávu Božiu. Veď preto Pán Ježiš trpel a mrel, aby sme ju my raz mohli mať. Amen.
Pomodlime sa: Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si trpel a umrel za nás, aby si
nás zmieril s nebeským Otcom a my aby sme mali prístup k Božej milosti a večnej
sláve. Prosíme, pomáhaj nám svojím Svätým Duchom, aby sme túto jedinečnú
šancu nepremárnili, ale závidiac Pavlovi, ktorý sa chváli nádejou i súženiami, tiež
kráčali s Tebou radosťami i starosťami, ktoré nás však posilňujú a robia vytrvalými. Prosíme, pomôž nám tak prejsť aj súčasnými dňami navštívenia. Len Tebe
dôverujeme, od Teba prosíme pomoc a voláme: Pane, zmiluj sa nad nami a pre
svoje zásluhy a smrť, rozlej na nás a na náš svet milosť a požehnanie, ktoré premáha zlo a ničí škodcu. Amen.
Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu: Otče náš, ktorý si v nebesiach...
5. Viera všeobecná kresťanská
Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho...
6. Pieseň ES 97
7. Záverečné požehnanie
Prijmite požehnanie:
Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista.
Amen.
NÁMAHA A ZMYSEL
Niekedy človek počuje, čo sa hovorí o ťažko handicapovaných deťoch, a ja som to
počul aj o našich:
- Nebolo by lepšie, keby zomreli?
- Nebolo by to najmilosrdnejšie pre všetkých zúčastnených? Deti by sa zbavili
utrpenia a vy by ste sa zbavili nepokoja a driny.
V tejto otázke, iste kladenej s láskou a starostlivosťou, je zabudovaná myšlienka, že
život by bol lepší – ak by nevyžadoval toľko námahy. Nie som si tým taký istý.
Veď ako človek rozlíši, čo je zmysluplný život a čo nie?
Je skutočne ideálny taký život, v ktorom je všetko zdravé a fungujúce? Nebol by ľudský
život nekonečne chudobný a nekonečne nudný, keby sa nám nestaval na odpor?

Sú tu neviditeľné spojivá medzi námahou a zmyslom. Medzi drinou i živote
a najhlbšou radosťou Za tým napohľad nezmyselným môže byť niekedy skrytá krása
života.
Biblia často hovorí o živote v termínoch pominuteľnosti a krehkosti. Život je ako dym
alebo ako hmla. Prchavý a miznúci. V ňom je tisíc rokov ako jeden deň, či jedna nočná
stráž. „Lebo v tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná
stráž.“ (Žalm 90, 4) V Božích očiach vyzerá život inak. Boh ho meria iným metrom.
„Čas nášho života je sedemdesiat rokov,- pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha
a strasť.“ (Žalm 90, 10)
Kedy je život najlepší?
Už Mojžiš skúma svoj život, ktorým prešiel a sumarizuje, čo malo v ňom trvalú
hodnotu a čo nie. Má skúsenosti z tej najkrajšej idyly, ale aj z existenčného boja. Keď
prehodnocuje svoj dlhý život – z perspektívy prežitého – vidí, v čom bol zmysel a krása
všetkého, čo prežil. Nie v odpočinku, ale predovšetkým v námahe.
Verím, že nadíde deň, keď zistíme, že náš život bol najzmysluplnejší práve v tom
období, keď sme sa s našimi chlapcami najviac vyčerpávali. Lebo námaha má do
činenia s láskou. S bojom za niekoho, koho človek miluje. Bez tohto boja zostáva len
prázdnota. Zívajúca, dusivá prázdnota.
Keď naše chrbty pociťujú bolesť od dvíhania detí, ktoré by sa už skoro mali zaobísť
bez našej pomoci, samé sa obliekať, aj ísť na toaletu, je to tiež spoluúčasť na ich živote.
Naše telá pociťujú, čo znamená ich neschopnosť. A to nie je len v negatívnom zmysle.
Je to bolesť lásky. Je v tom niečo, čo pripomína únavu športovca po tvrdom tréningu.
Svaly bolia, ale námaha nebola zbytočná.
Aby človek mohol uchopiť život, musí asi sústredene sledovať v ňom to, v čom
je najviac obmedzený. Najzjavnejším príkladom tohto je smrť Ježiša. Napohľad
nezmyselný koniec krátkeho života. Ale v jeho bezmocnosti sa otvára život, ktorý
nezmetáva všetky obmedzenia.
(Úryvok z knihy: Keď lístie zo stromov opadne, vidíme ďalej z našej kuchyne, vyd.
Polárka, Vavrišovo 1999. Jej autorom je Thomas Sjödin – švédsky ev. farár; dve z jeho
troch detí postihla mozgová choroba spôsobujúca imobilitu.)
USMERNENIE PRE CIRKEVNÉ ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY EVANJELICKEJ CIRKVI A. V.
NA SLOVENSKU A ICH PREDSTAVITEĽOV
• Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii
šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie:
Bratia a sestry,
pozdravujeme Vás pozdravom nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám!
Predovšetkým, nedajme šancu panike. Koronavírus je nebezpečný, musíme byť mimoriadne opatrní a dodržiavať všetky pravidlá hygieny a správania sa tak, ako to zodpovedné úrady prezentujú v médiách. Buďme ohľaduplní najmä voči najstarším členom cirkvi,
ktorí môžu byť vírusom najviac ohrození, nevystavujme ich zbytočnému riziku. Na druhej
strane si zachovajme zodpovednosť duchovných za povzbudzovanie k viere, k skutkom milosrdenstva, k bratsko-sesterským vzťahom a v neposlednom rade aj k pokániu. Veď je významnou biblickou tradíciou, že vonkajšie dopustenia vždy znamenali aj výzvu k pokániu.
• Služby Božie na odporučenie vlády SR sa konať nebudú najmenej 2 týždne, teda 15. a 22. marca.

• Pri prisluhovaní Večere Pánovej pri podávaní vína je možné dočasne použiť jednorazové
poháriky. Zároveň je potrebné dbať na to, aby si každá osoba pred podávaním chleba
dostatočne dezinfikovala ruky. Večeru Pánovu možno podávať aj tak, že podávaný chlieb
(oblátku) pred vložením do úst čiastočne namočíme vo víne. Ak sa prisluhujúci dotkne
pier komunikanta, je potrebné bezprostredne si utrieť ruky dezinfekčnou utierkou. Takýto
spôsob prisluhovania si vyžaduje spoluprácu informovaných asistentov a tiež vysvetlenie
mimoriadnej okolnosti zhromaždeniu.
• Odporúčame seniorálne konventy odložiť na obdobie po Veľkej noci. Materiály predkladané
seniorálnemu konventu je možné zaslať na dištriktuálne biskupské úrady aj vopred, samozrejme okrem zápisnice. Na poveľkonočné obdobie odporúčame odložiť aj ďalšie seniorálne,
dištriktuálne a celocirkevné podujatia, vrátane zasadnutí orgánov, komisií a výborov.
• Pohreby sa konať musia. Opäť je treba dodržiavať všetky odporúčané pravidlá hygieny
a správania sa. V liturgickej časti poriadku pohrebu je možné podľa vlastného uváženia
skrátiť poriadok na nutné minimum. Zachovajte však vážnosť obradu a zvesť Božieho slova. Na zmeny v poriadku upozornite vopred smútiacu rodinu aj pohrebné zhromaždenie.
• Ak sú pripravené sobáše a krsty, ktoré sa už nedajú preložiť, vykonajte ich podobne s dodržaním všetkých pravidiel hygieny a zodpovedného správania sa, s použitím nutného
minimálneho liturgického poriadku.
• Biblické hodiny, spevokoly, mládeže a iné podobné podujatia odporúčame rovnako nekonať 2 týždne, neskôr podľa pokynov verejných autorít a podľa miestnych okolností a vlastného zodpovedného uváženia.
• Pri každej príležitosti ponúknite ľuďom ktorí sú vám zverení, možnosť osobne počúvať Božie slovo z rozhlasu, z televízie, z ich archívov a z facebooku. Práve v tomto čase buďme
aktívnejší v čítaní si Biblie, kvalitnej evanjelickej literatúry, Evanjelického posla spod Tatier
a pod. Veľa si spievajme naše duchovné piesne, povzbudzujme sa k modlitbám. Máme
za čo prosiť a čo vyznávať Pánu Bohu. Táto situácia je príležitosťou k obnove rodinných
pobožností, k úprimným duchovným rozhovorom a k osobnému zdieľaniu sa v našich rodinách, alebo malých susedstvách.
Bratia a sestry, každá mimoriadna situácia, ktorá sa deje spoločnosti ako aj jednotlivcom, je
Božím volaním k pokániu a k sebareflexii. Je pozvaním k novému, lepšiemu životu. A je tiež
upozornením, že sme slabí, hriešni a pominuteľní. Využime tento čas k zmiereniu, k vernejšiemu nasledovaniu Spasiteľa Pána Ježiša. Nanovo sa učme byť k sebe slušní a zhovievaví,
láskaví a odpúšťajúci. Situácia, v ktorej sa nachádzame nie je len hrozbou, je aj šancou, že sa
otvoríme Pánu Bohu a blížnym a celým srdcom sa obrátime k Nemu.
Aj v tejto našej situácii sa povzbudzujeme Božím slovom:
Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás
nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.
1. Kor 10, 13
Predsedníctvo ECAV, Ivan Eľko, generálny biskup, Ján Brozman, generálny dozorca
Bratislava 10. 3. 2020.

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
Legionárska 4
t.: 02 5557 1195 13.00 – 16.30
m.: 0948 489 920
Farský úrad
Legionárska 4
duchovní

utorok

streda

štvrtok

piatok

8.30 – 12.00

8.30 – 12.00

8.30 – 12.00
13.00 – 17.00

8.30 – 12.00

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

Pokiaľ cítite túžbu finančne pomáhať nášmu cirkevnému zboru aj počas karantény, ponúkame vám možnosť využiť bankové prevody. V tabuľke je uvedené
číslo účtu, nižšie je uvedený QR kód, ktorý sa dá zoskenovať mobilným telefónom a takto mať v aplikácii vašej banky priamo zadané aj číslo účtu, aj variabilný
symbol a prednastavenú sumu 5 €, ktorá sa samozrejme dá v príslušnom riadku
zmeniť. Za vaše dary vám ďakujeme.
JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB
AKO PRISPIEŤ DO OFERY AJ BEZ HOTOVOSTI
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE
TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ
3. DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA MÔŽEŠ
NAPÍSAŤ KONKRÉTNY CIEĽ KAM CHCEŠ
OFERU VENOVAŤ, (NIE JE POVINNÉ)
QR kód je prednastavený na výšku ofery 5,- €.
Minimálna výška ofery nie je stanovená.
ĎAKUJEME.

POKOJ VÁM!

