„Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.“

Lukáš 19, 10

Zborový bulletin, 20. jún 2021
Tretia nedeľa po Svätej Trojici
www.legionarska.sk • facebook.com/ecavlegionarska
0948 489 920 • 02 5557 1195
• Milí bratia, milé sestry, tešíme sa, že sa v našom zbore opäť konajú Služby Božie
s účasťou verejnosti.
• Kvôli obnove kostola sa (cca do konca augusta) budeme stretávať v priestoroch
modlitebne Cirkvi bratskej na Cukrovej ul. 4, kde sa v nedeľu o 8.30 hod. vo
Veľkej sále budú konať evanjelické Služby Božie. 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.
• Veľmi sa tešíme na vzájomné spoločenstvo! Nedeľné Služby Božie v Lamači zač
nú od 4. júla o 10.00 v priestoroch tamojšieho kina.
• Konanie krstov, sobášov, pohrebov pri dodržaní protiepidemiologických
opatrení vieme zabezpečiť.
„Zbabelosť sa pýta – je to bezpečné?
Prospechárstvo sa pýta – je to výhodné?
Márnivosť sa pýta – je to populárne?
Ale svedomie sa pýta – je to správne?
A jedného dňa musí každý zaujať stanovisko, ktoré nie je ani bezpečné, ani výhodné, ani populárne,
ale človek ho musí zaujať, pretože je správne.“
(Martin Luther King, *15. 1. 1929 †4. 4. 1968)

SLUŽBY BOŽIE

Sledujte aj YouTube Legionárska: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
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Poďakovanie
• Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zorganizovaniu a požehnanému priebehu Zborového dňa v Častej.
Srdečne pozývame aj na stretnutia spoločenstiev:
• streda 23. 6. 2021 o 18.00 hod.: Offline (mládež na Légiách)
• štvrtok 24. 6. 2021 o 10.00 hod.: SB v kaplnke EDS, Partizánska 2 (Lukáč)
• piatok 25. 6. 2021 o 15.45 hod.: Mladší dorast, suterén, Legionárska 4
• piatok 25. 6. 2021 o 17.00 hod.: Starší dorast, suterén, Legionárska 4
Letné tábory
• Milé sestry a milí bratia, radi by sme Vám dali do pozornosti letné tábory, ktoré organizujeme v rámci cirkevného zboru:
• Detský denný tábor 1. turnus: 1. – 2. a 6. – 9. júl – plná kapacita
• Detský denný tábor 2. turnus: 12. – 16. júl – voľné miesta, prihláška a info: Ali
Popiková: 0917 730 834 alebo e-mail: tabory.legie@gmail.com
• Chata pre Starší dorast (vek 15+): 11. – 15. júl – prihláška: bit.ly/3vCH90H info:
Frederik Tomek: 0917 374 111 alebo e-mail: tabory.legie@gmail.com
• 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:
• 21. – 24. 6. kontaktujte zborového farára Martina Šefranka – tel.: 0902 673 515,
e-mail: sefrankom@gmail.com;
• 25. 6. – 4. 7. kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga – tel.: 0908 989 220,
e-mail: ondrej.majling@gmail.com

Projekt č. 4 – Bezbariérový prístup do kostola
• Milé sestry a bratia, radi by sme Vás informovali o aktuálnom stave projektu č. 4
BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO KOSTOLA. Prístupová rampa k bočnému vchodu kostola je hotová a prestavba travertínového schodiska finišuje. Ako sme avizovali, dodanie bude stáť 22 056 €, stav prostriedkov na projekte ku koncu apríla bol necelých
13 600€. Ak uznáte za vhodné podporiť tento investičný zámer, budeme vďační za
každý Váš finančný príspevok, ale i modlitebnú podporu. Variabilný symbol projektu
je 1601171204. Srdečná vďaka za Vašu doterajšiu štedrosť, podporu a trpezlivosť. Za
presbyterstvo, Martin Dziak.
Nový 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.
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 Na
dácie 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.
• 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.
Pokrstená
• Johana Quittnerová
Zosnulý
• Miloslav Karlík, 94-ročný
Milodary a príhovorné modlitby
• Pri krste Johanky Quittnerovej jej rodičia ďakujú Pánu Bohu za Jeho požehnanie
a s prosbou o Božie vedenie pre celú rodinu venujú cirkevnému zboru 30,- €.
• Pri 2. výročí úmrtia manžela, otca, dedka, syna a brata Pavla Dvornického si na neho
s láskou spomínajú a za všetko dobré ďakujú, zvlášť za všetku lásku a starostlivosť –
manželka Šarlota, vnúčatá Larka, Nelka a Oliverko, deti Linda a Michael s manželkou
Veronikou, mama Zuzana Dvornická a sestra Anna Baková zo Starej Pazovej a celá
ostatná rodina. Zároveň prosia o Veroniku, ktorú čaká operácia, ako aj o zdravie pre
celú rodinu. Pre potreby cirkevného zboru venujú 100,- €.
• Pozostalá sestra si láskou spomína na svojho zosnulého brata Ľubomíra Hlásnika pri
1. výročí smrti a ďakuje Pánu Bohu za všetko spoločne prežité. Zároveň si spomína aj
na ostatných svojich milých zosnulých, najmä na svojho manžela. Vo svojom obnovujúcom sa smútku sa utieka k Pánovi po útechu a pre zbor obetuje 20,- €.
Ofera
• Ofera z nedele 13. 6. 2021 bola 213,92 €.
• Zbierka zo zborového dňa 13. 6. 2021, určená na rekonštrukciu strediska Detskej misie
Prameň, bola 235,00 €.
• Ďakujeme.

Sme vďační za Vašu finančnú pomoc cirkevnému zboru. Ak chcete službu zboru podpo
riť, 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 uve
deného 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.

