„Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné! “

Žalm 98, 1
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Milí bratia, milé sestry, od pondelka 19. 4. sa môžu znovu konať Služby Božie
s účasťou verejnosti. v súvise s 2. etapou obnovy interiéru kostola je v našom
kostole už postavené celopriestorové lešenie. Z bezpečnostných dôvodov v
kostole toho času Služby Božie konať nemožno. Práce sa týkajú najmä o realizácie rozvodov elektroinštalácie a inštalácie nového osvetlenia. Predpokladaná
dĺžka trvania prác sú 4 mesiace.
• Pri povinnosti dodržať podmienku, ktorá požaduje 15m2 na jednu osobu,
zborová sieň kapacitne nestačí.
• Za týchto okolností sme sa konanie prezenčných Služieb Božích rozhodli
v našom zbore ešte neobnoviť. K obnoveniu konania Služieb Božích pristúpime až po ďalšom uvoľnení podmienok s možnosťou účasti väčšieho počtu
prítomných – a to v náhradných priestoroch. Budeme o tom informovať.
• Služby Božie budeme zatiaľ ďalej konať neverejne v online priestore. Zvesť
Božieho slova, podobne aj detskú besiedku Vám prinášame formou online
prenosov bez verejnosti cez YouTube kanál ECAV Legionárska: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska.
• Prosíme, prihláste sa na odber a dajte o online prenosoch vedieť aj ďalším.
• V prípade záujmu a po dohode je však možné individuálne stretnutie, alebo
prislúženie Večere Pánovej pre nahlásenú a otestovanú skupinu v počte maximálne šiestich ľudí v priestoroch zborovej miestnosti. V prípade záujmu
môžete kontaktovať farárov nášho zboru.
• Krsty, sobáše a pohreby sa pri zachovaní protiepidemiologických opatrení konať smú.
„Dvakrát se modlí, kdo zpívá, když přitom své srdce mívá.“
(Juraj Tranovský, *1592 †1637)

Radi Vám pomôžeme
• Kancelária farského úradu (FÚ) funguje, no v obmedzenom režime. Prosíme, aby
ste na FÚ osobne chodili len v nevyhnutných prípadoch. Samozrejme, môžete
nás kontaktovať e-mailom: legionarska.ba@gmail.com a telefonicky: 02 5557 1195
a 0948 489 920. Ak potrebujete pomoc, prípadne viete o niekom, kto by potreboval pomoc s nákupom potravín, doručením cirkevnej tlače, neváhajte kontaktovať
kanceláriu farského úradu.
• Milí bratia, milé sestry, ak potrebujete odpovede na otázky, modlitbu, radu, nech
sa páči, píšte (e-mail), telefonujte. V čom Vám budeme môcť a vedieť pomôcť,
sme Vám k dispozícii.
V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 3. – 9. 5. kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga – tel.: 0908 989 220, e-mail:
ondrej.majling@gmail.com
• 10. – 16. 5. kontaktujte zborového farára Martina Šefranka – tel.: 0902 673 515,
e-mail: sefrankom@gmail.com
Prenosy Služieb Božích a duchovných zamyslení
• každú stredu Rádio Regina o 17.30 hod.: Evanjelická rozhlasová pobožnosť
• 2. 5. 2021, 4. nedeľa po Veľkej noci
YouTube Legionárska o 10.00 hod.: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
online Služby Božie (Martin Šefranko/Martin Lichý)
• 9. 5. 2021, 5. nedeľa po Veľkej noci
YouTube Legionárska o 10.00 hod.: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
online Služby Božie (Ondrej Majling)
• štvrtok, 13. 5., Vstúpenie Krista Pána
YouTube Legionárska o 10.00 hod.: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
online Duchovné slovo (Peter Mozola)
• Denné videozamyslenia s piesňou na YouTube ECAV s vami – zadať do vyhľadávača PSBECAV (skratka programu: Počúvajte Slovo Božie)
Srdečne pozývame aj na stretnutia spoločenstiev, ktoré fungujú
v online priestore
• streda o 18.00 hod.: Offline (mládež na Légiách),
• piatok o 15.45 hod.: Zoom mladší dorast
• piatok o 17.00 hod.: Starší dorast
• Pre ďalšie informácie kontaktujte zborového pracovníka s dorastom a mládežou
Mateja Trepáča (matejtrepac@gmail.com) alebo sa obráťte na farský úrad.
Druhá etapa obnovy Nového kostola
• Milí bratia a milé sestry, počas letných prázdnin 2021 sme plánovali vykonať 2. etapu
obnovy kostola a k tomuto smerovali aj projektové a prípravné práce. Keďže kvôli
nepriaznivej epidemiologickej situácii sú kostoly stále zatvorené, zborové presbyterstvo v snahe využiť tento čas rozhodlo o začatí prác hneď po Veľkej noci. Pôjde najmä o realizáciu rozvodov elektroinštalácie a inštaláciu nového osvetlenia. Predpokladaná dĺžka trvania prác sú 4 mesiace. Ak by medzičasom došlo k zrušeniu zákazu
konania Služieb Božích, budeme ich vykonávať v náhradných priestoroch. Prosíme
Vás o modlitby za úspešný priebeh obnovy kostola. Ďakujeme Vám aj za finančnú
podporu tohto diela. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať na našom webe.
• „Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru!“ (Žalm 118, 25)

Sčítanie s asistenciou – Priznám sa k svojej cirkvi
• V apríli až októbri 2021 je možné požiadať o sčítanie s asistenciou – buď na kontaktnom mieste alebo pomocou mobilného asistenta, o ktorého sa dá požiadať telefonicky. Asistent navštívi domácnosť obyvateľa.
• Bratia a sestry, zborové presbyterstvo Vás povzbudzuje, aby ste sa v sčítaní prihlásili
k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) a povzbudili k tomu
i ďalších ľudí vo Vašom okolí, ktorým je ECAV blízka.
• Na pokrytie časti svojich nákladov dostávajú v Slovenskej republike cirkvi financie
od štátu. Objem týchto finančných prostriedkov sa odvíja od údajov o náboženskom
vyznaní zo sčítania obyvateľstva. Je teda dôležité, ako vyplníme údaje v sčítaní.
• To, ako odpovieme na otázku o svojom vierovyznaní, bude mať vplyv na financovanie ECAV počas obdobia najbližších 10 rokov.
• Info: www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie; www.evanjelici.sk
Projekt č. 4 – Bezbariérový prístup do kostola a zborovej miestnosti
• Milé sestry a bratia, chceme Vás informovať o stave projektu č. 4 BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO KOSTOLA A ZBOROVEJ MIESTNOSTI. Prístupová rampa k bočnému vchodu
do kostola už bola postavená. Na budúci týždeň sa začne prestavba travertínového
schodiska. Práce celkovo budú stáť 22 056€, pričom stav prostriedkov na projekte zatiaľ presiahol polovicu tejto sumy. Ak uznáte za vhodné podporiť tento investičný zámer, budeme Vám vďační za každý príspevok. Do pozornosti Vam dávame variabilný
symbol projektu č. 4, ktorý je 1601171204. Srdečná vďaka za Vašu doterajšiu štedrosť
i modlitby. V mene presbyterstva, Martin Dziak.
Nový Projekt č. 10 – Rekonštrukcia elektroinštalácie v kostole
• Milí bratia a sestry, jednou z náročných úloh, ktoré nás čoskoro čakajú, je rekonštrukcia elektroinštalácie a z nej vyplývajúce práce v kostole. Prípravné práce sa už začali,
postupne ich chceme rozbehnúť naplno. Pokiaľ máte záujem finančne prispieť na
túto opravu, môžete tak spraviť prostredníctvom Projektu č. 10. Ak sa takto rozhodnete, do prevodného príkazu uveďte variabilný symbol 2102211210, v prípade milodaru odovzdaného priamo v hotovosti v kancelárii farského úradu povedzte, že je to
dar na Projekt č. 10.
Zbierka pre Etiópiu
• V dôsledku vojny a násilia potrebuje v oblasti Tigraj na severe Etiópie pomoc už štyri
a pól milióna ľudí. Nemajú takmer nič, utekajú v strachu o život a stali sa utečencami
vo vlastnej krajine. Etiópsky konflikt predstavuje jednu z najrozsiahlejších humanitárnych kríz súčasnosti. Pridajte sa do zbierky s Nadáciou Integra a pomôžme ľuďom
zasiahnutým vojnou. Príspevky budú použité na urgentné zabezpečenie základných
potrieb, akými sú humanitárne balíčky s potravinami, prikrývkami a prístreškami na
bývanie. Svoj príspevok môžete poslať prostredníctvom darcovskej stránky Nadácie Integra: integra.darujme.sk/spolupreetiopiu Ďakujeme. Viac o kríze v Etiópii si
môžete prečítať na bit.ly/SpoluPreEtiopiu.
Cirkevný príspevok na rok 2021
• Presbyterstvo cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska schvaľuje zvýšenie
cirkevného príspevku na rok z 12 € na 24 € na osobu.
• Cirkevný príspevok bol zvýšený naposledy v roku 2013. Odvtedy sa výrazne zvýšili výdavky prakticky vo všetkých oblastiach života, čo sa prirodzene odzrkadľuje aj v hospodárení zboru. Nová výška príspevku znamená výdavok 2 € na mesiac. Chceme tiež
upozorniť, že platba je po dohode možná aj v splátkach.

• Keďže v tomto období nie je možné usporiadať zborový konvent, uvedené uznesenie
prijalo zborové presbyterstvo, ktoré prijíma rozhodnutia v období medzi konventmi.
Ďakujeme všetkým za pochopenie a obetavosť.
Ako si jednoducho kúpiť ONLINE Evanjelický Posol spod Tatier?
• www.ecav.sk/aktuality/oznamy/ako-si-jednoducho-kupit-online-evanjelicky-posol-spod-tatier
• Info o ďalších ev. časopisoch: www.legionarska.sk/kto-sme/oznamy/1263-evanjelicka-tlac
Sledujte:
• Náš zborový web: www.legionarska.sk; Facebook www.facebook.com/ecavlegionarska/, na ktorom nájdete aktuálne oznamy a avíza na internetové vysielanie.
• Na: www.legionarska.sk/kazne si môžete prečítať kázne z nášho kostola.
• V sekcii Oznamy a novinky www.legionarska.sk/kto-sme/oznamy nájdete 55 textov
súvisiacich so základmi našej viery.
• Pozývame aj na facebookovú stránku ECAV: www.facebook.com/ecavsvami/ a na
YouTube kanál ECAV s vami; po zadaní: PSBECAV (skratka programu: Počúvajte Slovo Božie nájdete denné videozamyslenia s duchovnou piesňou).
Sledujte: www.evanjelici.sk „Veríme srdcom“
• Pozývame Vás na novú stránku www.evanjelici.sk. Vznikla k nadchádzajúcemu 100. výročiu (1921) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v 1. ČSR po rozpade Rakúsko-Uhorska.

Sme vďační za Vašu finančnú pomoc cirkevnému zboru. Ak chcete službu zboru podporiť, ponúkame vám možnosť využiť bankové prevody. Môžete tak urobiť prevodom
na zborové číslo účtu (IBAN: SK4511000000002929867622, konštantný symbol: 308,
variabilný symbol: 633722019 a špecifický symbol: 778273), alebo pomocou nižšie uvedeného QR kódu, 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 NA PROJEKT Č. 10
– REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE V KOSTOLE:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ
3. VARIABILNÝ, ŠPECIFICKÝ AJ KONŠTANTNÝ SYMBOL BUDÚ
AUTOMATICKY VYPÍSANÉ A NIČ VIAC SA VPISOVAŤ NEMUSÍ
QR kód je prednastavený na výšku milodaru 20,- €.
Minimálna výška milodaru nie je stanovená. ĎAKUJEME.
JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB, AKO ZAPLATIŤ CIRKEVNÝ
PRÍSPEVOK NA ROK 2021 AJ BEZ HOTOVOSTI:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU PODĽA POČTU PLATITEĽOV
3. DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA NAPÍŠ VŠETKY MENÁ TÝCH, ZA
KTORÝCH JE PRÍSPEVOK PLATENÝ A TIEŽ ADRESU PLATITEĽA
Minimálna výška Cirkevného príspevku je 24,- € za jedného
člena cirkevného zboru. 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.
JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB, AKO PRISPIEŤ NA PROJEKT Č. 4
– BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO KOSTOLA A ZBOROVEJ MIESTNOSTI:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ
3. VARIABILNÝ, ŠPECIFICKÝ AJ KONŠTANTNÝ SYMBOL BUDÚ
AUTOMATICKY VYPÍSANÉ A NIČ VIAC SA VPISOVAŤ NEMUSÍ
QR kód je prednastavený na výšku milodaru 20,- €.
Minimálna výška milodaru nie je stanovená. ĎAKUJEME.

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej noci (2. máj 2021)
1. Úvod: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého
2. Pieseň ES 136
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 (Jer 17, 5 – 8): S úctou si vypočujme slová Písma z knihy proroka Jeremiáša 17, 5 – 8: „Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Bude sťa borievka
na púšti, a neuzrie dobro, ktoré príde; bývať bude na spáleniskách púšte, v krajine soľnatej
a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.
Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava;
lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.“
Milí bratia a sestry!
Hovorí sa, že papier veľa znesie. Tiež sa hovorí: "Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú".
A keby sme hľadali ďalej, našli by sme mnoho ďalších ľudových prísloví a múdrostí, ktoré hovoria o postoji človeka k ľudskému slovu a ľudskému sľubu. Ten je, žiaľ, veľmi negatívny. Ľudskému sľubu sa len málo dá veriť, a my to vieme z vlastnej skúsenosti. Veď neraz sami dávame sľuby, ktoré nevieme, nemôžeme alebo ani nechceme splniť. Robíme
to, lebo od toho závisí naša budúcnosť, robíme to, lebo si neuvedomujeme dôsledky
takéhoto počínania, alebo to robíme, lebo nepociťujeme dostatočnú zodpovednosť za
svoje slová. A potom sa nám nedá veriť, a ani my nemôžeme veriť ľuďom okolo seba.
A tu zrazu prichádza Ježiš Kristus, ktorý sa okrem iného snaží rehabilitovať ľudské slovo.
Ježiš hovorí: "Nech je vaše áno - áno a nie - nie". Stojte si za svojimi slovami a dávajte len
také sľuby, ktoré aj môžete splniť. My sa teda ešte len musíme naučiť plniť svoje sľuby.
Za príklad si môžeme vziať Pána Boha. On dáva človeku nejeden sľub, no všetky aj
plní. A práve o tom nás ubezpečuje Biblia. Veď stačí si prečítať o Abrahámovi, ktorý
mal už vysoký vek, a predsa mu Boh sľúbil potomka. A nie len to. Sľúbil mu, že jeho
potomstvo bude také početné, že ho nebude možné spočítať. Čítajme len o Mojžišovi,
ktorému Boh sľúbil, že mu pomôže vyviesť Izraelcov z Egypta. A čítajme o samotných
Izraelcoch, ktorým Boh zasľúbil novú zem. Všetky tieto zasľúbenia sú na prvé počutie
až nesplniteľné. Ako sa asi cítil Abrahám, keď vo svojom vysokom veku počul sľub o
potomkoch? Ako sa cítil Mojžiš, keď mu bolo sľúbené, že urobí pre Izrael to, o čom všetci
stáročia snívali - že ich zbaví otroctva? Ako sa cítili zotročení Izraelci, keď počúvali o ďalekej zemi, obývanej cudzími kmeňmi, a boli uisťovaní o tom, že tá zem bude raz ich? Sú
to vysoké ciele a ťažké úlohy. No nie pre Boha, u ktorého je všetko možné. A tak sa aj tie
najfantastickejšie sľuby naplnili.
Možno teda veriť Bohu? Zo skúsenosti Biblických postáv, no aj zo skúsenosti našich
predkov, ľudí okolo nás alebo aj nás samých vieme, že Bohu možno veriť, lebo Jeho
sľuby sa vždy plnia. Ako je teda možné, že ľudia stále veria človeku? To by samo o sebe
nebolo až také zlé. Veď nikdy nemožno úplne strácať vieru v človeka. No ľudia často veria človeku viac ako Bohu. A to je už zlé. Je to urážka toho, ktorý si za svojím slovom stojí,
a my Ho predsa v rebríčku našej dôvery dávame až na druhé miesto a uprednostníme
tých, ktorí to ani zďaleka nerobia.
Ak človek niekomu dáva svoju dôveru, znamená to, že niečo aj očakáva. Keď veríme
ľuďom, znamená to, že práve od nich čakáme nejaké istoty či záruky. Čakáme, že nám

naši známi zaručia pohodlie v škole či práci, čakáme, že nám naše známosti prinesú
úľavu z našich povinností, čakáme, že nám ľudské inštitúcie a spoločnosti poskytnú
zabezpečenie do budúcnosti, čakáme, že finančné ústavy zveľadia náš majetok a tak sa
pričinia o náš krajší život. Takéto očakávania máme, a potom sa čudujeme, keď sa všetko skončí inak. Ľudia na nás zabudnú, zabudnú aj na svoje sľuby, inštitúcie sa zrušia,
spoločnosti skrachujú a my ostaneme ako uprostred púšte. Ostaneme sami, privalení
celou kopou vlastných starostí a problémov, o ktorých sme si mysleli, že ich za nás ponesú tí druhí. Vo svojom sklamaní, žiali či hneve ani nedokážeme myslieť inak. A tento
náš žiaľ, hnev či sklamanie sa nám stane trestom za našu vieru v nesprávne osoby.
Túto situáciu presne predpovedá Jeremiáš keď hovorí o ľuďoch, ktorí sa spoliehajú
na človeka a odvracajú sa od Hospodina. Budú ako borievka uprostred púšte, budú
bývať na spálenisku púšte, neuvidia dobro, ktoré príde. Takýchto ľudí Jeremiáš nazýva
„prekliati“.
Toto sme chceli? Nie. Takto sme si svoj koniec nepredstavovali. My sme snívali o šťastnom zajtrajšku, o pokoji mysle, tela i duše, predstavovali sme si, že si budeme len užívať a nebudeme sa ničím trápiť. Okolo nás bude množstvo ľudí, priateľov a blízkych,
a všetkým nám spolu bude dobre. Áno, aj toto je možné. Aj takúto budúcnosť vidí Jeremiáš. Hovorí o nej ako o budúcnosti zeleného stromu, ktorý má dostatok všetkého
čo potrebuje k životu, je plodný, večne kvitne, zelenie sa a rodí ovocie a roky sucha ho
netrápia. Aj takto môžeme skončiť. Je to však podmienené dôverou v Boha. Len ten, kto
dúfa v Hospodina môže takto dopadnúť. Len ten, komu je Hospodin nádejou môže mať
istotu šťastnej budúcnosti.
Dôverujme preto v prvom rade Bohu. Majme na pamäti všetkých tých, pri ktorých
Boh splnil svoje zasľúbenia. Majme na pamäti, koľkokrát ich splnil aj pri nás. A toto vedomie nech posilňuje našu vieru v Neho. Aj dnes nám Boh dáva zasľúbenia. Konkrétne
dnešná nedeľa je nedeľou zasľúbenia Ducha Svätého. No sú tu aj iné. Je tu zasľúbenie
neustálej Božej prítomnosti, zasľúbenie Jeho stálej pomoci a zasľúbenie Jeho stáleho
požehnania. Toto všetko už tu na zemi. A okrem toho aj večný život v nebi. Verme teda
Bohu i Jeho sľubom, ktoré sa - na rozdiel od tých ľudských - vždy plnia. Amen.
 Pomodlime sa: Všemohúci a láskavý náš Bože, ďakujeme Ti, že si pravdivý, že plníš svoje
zasľúbenia a že na Tvoje slovo sa možno vždy spoľahnúť. Daj, prosíme, aby sme aj my
boli v slove viac pravdiví, aby nám ľudia okolo nás mohli viac veriť a aby sme tak mohli
byť príkladom Tvojej pravdy. Zároveň, prosíme, rozhojňuj aj našu dôveru v Teba a Tvoje
slovo, aby sme sa na Teba vždy dokázali spoľahnúť a tak vložili do Tvojich rúk svoje dni
v tejto časnosti aj náš život vo večnosti. 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 672
7. Záverečné požehnanie: Prijmite požehnanie: Prijmite požehnanie: Milosrdenstvo vám
a pokoj a láska nech sa rozhojňuje! Amen.
Štefan Kiss, evanjelický a. v. farár

