„A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých
a domáci Boží.“

Efezským 2, 19

Zborový bulletin, 18. júl 2021
Siedma nedeľa po Svätej Trojici
www.legionarska.sk • facebook.com/ecavlegionarska
0948 489 920 • 02 5557 1195
• Milí bratia, milé sestry, počas opravy nášho kostola sa ranné nedeľné služby Božie
konajú v priestoroch modlitebne Cirkvi bratskej na Cukrovej ul. 4 o 8.30 hod.
Maximálny počet účastníkov je 230. Prosíme, nezabudnite si priniesť so sebou
vlastný spevník a dodržiavať všetky aktuálne protiepidemické nariadenia.
• K modlitebni CB sa dostanete električkami č. 3 a 4, zastávka Mariánska, trolejbusom č. 212, zastávka Špitálska, alebo trolejbusmi č. 202 a 205, zastávka Rajská.
• Konanie krstov, sobášov, pohrebov pri dodržaní protiepidemiologických opatrení vieme zabezpečiť.
Diskusia s kandidátmi na generálneho dozorcu
• V nedeľu 8. augusta sa v našom zbore uskutoční volebný konvent (voľba generálneho dozorcu ECAV na Slovensku).
• Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada v Trenčianskych Tepliciach
navrhla celkovo troch kandidátov: Mariána Damankoša – dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Imricha Lukáča – bývalého generálneho dozorcu v rokoch
2012 – 2018 a Ivana Trepáča – dozorcu Turčianskeho seniorátu. Do volieb odporučila dvoch z troch navrhnutých kandidátov: Mariána Damankoša (25 hlasov)
a Ivana Trepáča (24 hlasov), ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady. Do volieb nepostúpil kandidát Imrich Lukáč,
keďže nezískal nadpolovičnú väčšinu, ale iba päť hlasov. Ak by ste radi spoznali
oboch kandidátov, ponúkame vám priamy prenos diskusie Mediálneho výboru
ECAV z CZ Hybe. Uskutoční sa v sobotu 24. 7. 2021 o 16.00 hod. na YouTube: ECAV
s vami. Svoje otázky môžete už dnes posielať na media@ecav.sk.
• Životopis a osobné stanovisko kandidátov je na: www.ecav.sk/aktuality/oznamy/
marian-damankos-a-ivan-trepac-dvaja-kandidati-na-generalneho-dozorcu-ecav
„Radostný duch posilňuje srdce a pomáha zotrvávať v dobrom.
Preto každý, kto chce slúžiť Bohu, má mať radostného ducha.“
(Filip Neri, * 1515 †1595)

SLUŽBY BOŽIE

Sledujte aj YouTube Legionárska: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
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NEDEĽA
18. júl 2021, 7. po Sv. Trojici

10.00

Šefranko

CB, Cukrová 4

piesne: 188, 638, 466, A67; kázeň: 2. Timoteovi 1, 7
Šefranko

Miestnosť pri kine v Lamači

piesne: 188, 638, 466; kázeň: 2. Timoteovi 1, 7

18.00 Mozola

Zborová sieň

UTOROK, 20. júl 2021

18.00 Mozola

Zborová sieň

ŠTVRTOK, 22. júl 2021

10.00 Lukáč

SB v Kaplnke EDS

8.30 Majling
NEDEĽA
25. júl 2021, 8. po Sv. Trojici

max 230 účastníkov

CB, Cukrová 4

max 25 účastníkov

max 230 účastníkov

10.00 Majling

Miestnosť pri kine v Lamači

18.00 Trepáč

Zborová sieň

max 25 účastníkov

Letné tábory
• Milé sestry a milí bratia, radi by sme Vám dali do pozornosti letný tábor, ktorý organizujeme v rámci cirkevného zboru:
• Denný tábor pre Mladší dorast (vek 11 – 16): 26. – 30. júl – priháška a info: Miti
Kováč: 0904 159 536 alebo e-mail: tabory.legie@gmail.com
V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 19. – 30. 7. kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga – tel.: 0908 989 220,
e-mail: ondrej.majling@gmail.com;
Pomôžme bratom a sestrám v Českej republike
• Bratia a sestry v Kristovi, mnohých z nás sa určite hlboko dotkla prírodná katastrofa iba kúsok za hranicami našej krajiny a s ňou spojené ľudské utrpenie.
Pomôcť môžeme zaslaním milodaru na Generálny biskupský úrad ECAV na
Slovensku, na číslo: SK55 0200 0000 0013 6875 6257, variabilným symbolom:
663 400. Účet má názov: Pomoc Morave a bol zriadený na pomoc ľuďom zasiahnutých ničivým tornádom. Ďakujeme. Viac na: www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/pomozme-bratom-a-sestram-v-cechach (tam aj QR kód)
Projekt č. 4 – Bezbariérový prístup do kostola
• Milé sestry a bratia, s potešením Vás informujeme, že realizácia projektu č. 4 Bezbariérový prístup do kostola je krátko pred dokončením. Prístupová rampa k bočnému
vchodu kostola je hotová a travertínové schodisko tiež. Je potrebné namontovať zábradlie. Ako bolo už skôr zverejnené, dodanie celku bude za 22 056 €, stav prostriedkov na projekte ku koncu júna bol necelých 14 600 €. Ak uznáte za vhodné podporiť
finančne tento investičný zámer, budeme vďační za každý Váš príspevok, ale i modlitebnú podporu. Variabilný symbol projektu je 1601171204. Srdečne ďakujeme za
Vašu doterajšiu mimoriadnu štedrosť a podporu. Za presbyterstvo, Martin Dziak.

Projekt č. 10 – Rekonštrukcia elektroinštalácie v kostole
• Milí bratia a sestry, jednou z náročných úloh, ktoré nás čakajú, je rekonštrukcia elektroinštalácie a z nej vyplývajúce práce v kostole. Práce sa už začali. 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.
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.
• Pozývame aj na facebookovú stránku ECAV: www.facebook.com/ecavsvami
• Denné videozamyslenia s piesňou na YouTube ECAV s vami – zadať do vyhľadávača
PSBECAV (skratka programu: Počúvajte Slovo Božie)
• 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.
Zosnulá
• Jarmila Klučariková, rod. Klopková, 65-ročná
Milodary a príhovorné modlitby
• Smútiaca rodina Klučariková, ktorá vyprevadila do večnosti svoju milovanú manželku, matku, dcéru, sestru a príbuznú Jarmilu Klučarikovú, ďakuje Pánu Bohu za jej požehnaný život, lásku a starostlivosť a vo svojom žiali Ho prosí o útechu. Pre potreby
cirkevného zboru obetuje 100,- €.
Ofera
• Ofera zo Služieb Božích na Cukrovej a večierne v nedeľu 11. 7. 2021 bola 139,- €.
• Ofera zo Služieb Božích v Lamači v nedeľu 11. 7. 2021 bola 47,- €.
• Ďakujeme.

• 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 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 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 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.

