Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
BRATISLAVA LEGIONÁRSKA

Kňazská správa o Dcérocirkvi Legionárska za rok 2012
podaná na zborovom konvente
ktorý sa konal v 6. pôstnu nedeľu, 24. marca 2013 v rámci služieb Božích
so začiatkom o 17. 00 hod. v Novom evanjelickom a. v. kostole na Legionárskej v Bratislave

Zostavil:
Martin Šefranko – predsedajúci farár

A) Biblický úvod
Lukáš 5, 4b (v kontexte veršov 1 – 11): „Odraz na hlbinu!“
Drahí bratia, drahé sestry v Kristovi!
Po vlaňajšom výročnom konvente bratislavského cirkevného zboru (10. marca 2012),
smerovalo mnohé úsilie k príprave na osamostatnenie troch právne nástupníckych zborov,
teda aj nášho na Legionárskej. Tento samostatný zbor bol uznesením (č. 33/2012 z 28. 11.
2012) presbyterstva Západného dištriktu zriadený k 15. 12. 2012 a po nadobudnutí
právoplatnosti spomenutého uznesenia dostal (8. 1. 2013) aj právnu subjektivitu.
Bol to dlho očakávaný, odborne a starostlivo pripravovaný krok. – Cieľ, ku ktorému sa
upieral pohľad a smerovalo úsilie mnohých z nás. Sme vďační Pánu Bohu, že s Jeho pomocou
sa tento cieľ podarilo naplniť.
Text, ktorý sme čítali, obracia náš spoločný pohľad k inému. K Tomu, ktorého
predovšetkým hodno počúvať. Veď je najlepším odborníkom na naše problémy, na
život vôbec a počína si lepšie, než ľudskí odborníci – v Lukášovom príbehu odborník na
rybolov – rybársky majster Šimon.
V akej situácii nachádzame Šimona? Skúsený rybár neuspel. Stojí na brehu a perie
siete. Poslúži ešte Ježišovi loďkou, aby z nej mohol kázať – učiť zástupy. Šimona samého ako
by sa Pánova kázeň ani netýkala, hoci počas nej sedel celkom blízko Ježiša.
Aká je situácia v našom zbore? Dá sa porovnať s tou Šimonovou? Snáď v tom, že nie
sme „na suchu“, ale „na vode“. Vďaka Bohu, že máme „loď“ i „siete“ – to jest nemusíme v
práci začínať od nuly.
Mnohí si pamätáte, a je možné dohľadať to aj v dokumentoch, červené čísla, v ktorých
pred rokmi bývalý bratislavský cirkevný zbor bol.
Ešte vlani zneli kuvičie hlasy, že nebude na kúrenie a podobné poplašné správy. A
niektoré vrany „škriekajú“ podnes. To vyrušuje a odoberá pokoj.
No to, na čo potrebujeme všetci so Šimonom zamerať náš sluch, nie sú kuvičie
hlasy, ale Pánovo slovo – Jeho výzva: „Odraz na hlbinu!“ To, že zbor dostane svoju
samostatnosť, zodpovednosť, dôveru – je veľká vec, „dobrý úlovok“. Bolo by to však málo
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platné, keby sme nepochopili, že najvýznamnejšie a najpodstatnejšie je neprepočuť
Ježišov hlas: „Odraz(-te) na hlbinu!“
Šimon – odborník vo svojom remesle podľa svojich skúseností vedel, že odraziť za
dňa na hlbinu, nedáva zmysel. Ako rybárskemu majstrovi mu bolo jasné, že sa namáhal už
dosť a ďalšie úsilie nemá cenu.
My, bratia a sestry nie sme „na suchu“ – v našom zbore bolo dosť úsilia, nemálo
námahy, ale Pán nás volá ešte do hlbších vôd, aj keď by sa niekomu mohlo zdať, že to
doposiaľ dosiahnuté stačí. Majme odvahu i poslušnosť viery a spusťme so Šimonom siete
do hĺbok.
Šimona predtým k spúšťaniu sietí viedla nádej na úlovok – na zisk. Teraz však spúšťa
siete preto, lebo to povedal Kristus. Získať si kredit, vybudovať si dobrého meno, je
vzácne. Predsa nie to, ale Kristovo slovo, dôvera a poslušnosť voči nemu (na Tvoje slovo,
Pane, spustím siete) – nech sú zásadným motívom všetkej našej zborovej práce.
Výsledok Šimonovej poslušnosti? – Ohromný úlovok – až sa siete trhajú. Odborník,
rybársky majster Šimon, je ním ohromený. Nedá sa vypočítať v percentách, o čo je lepšie
počúvať Ježiša ako vlastné srdce.
Koho, čí hlas sme počúvali? Koho chceme počúvať?
Je krásne, že Pán Šimonovi nielen dáva príkazy, ale stojí v jeho práci vedľa neho a
chce ho viesť. Ešte pred chvíľou sa Mu Šimon odvážil tvrdiť, že Ježišova požiadavka je
chybná. No teraz si uvedomuje svoju hriešnosť, a pripadá mu nemiestne byť na rovnakej lodi
a v rovnakej práci ako Kristus. Vyznáva: Odíď, lebo som hriešny človek. Toto má byť aj naše
vyznanie, keď hľadíme späť na uplynulé obdobie. Bez toho sa nedá loviť hlbšie. Ježiš mal
dosť dôvodov povedať, že s nami už nič nechce mať. No napriek našim slabostiam bol
Kristus s nami. Necháva nás vo svojej blízkosti, v svojej práci, na svojej lodi. Pán
neodchádza od nás, tak ako neodišiel od Petra. Jemu i nám hovorí: „Neboj sa, odteraz budeš
loviť ľudí.“ Neboj sa – navzdory tvojim chybám Ťa môžem a chcem použiť – nehľaď na
svoju únavu. Veď tak ako to niekto povedal: Víťazstvo vydobýjajú unavení vojaci.
To všetko sa deje, keď odrazíme na hlbinu. Tam, kde si priznáme, že nie sme
odborníkmi, tam, kde sa opierame o Božiu moc a dobrotu – tam sa dejú divy. Divy, ktoré
koná náš Pán – Ten najlepší odborník na život. On sám v konečnom dôsledku zhodnotí to,
ako sme žili a nás volá k novej – intenzívnejšej zborovej práci, k novému – duchovne
hlbšiemu životu.
Vraví nám ako cirkevnému zboru i jednotlivcom, ktorí náš zbor tvoríme: „Odraz na
hlbinu“! Blahoslavení, ktorí sú ochotní Kristovi s dôverou a poslušnosťou odpovedať: Na
Tvoje slovo, Pane, spustím siete. Amen.
Modlitba: Pane Ježiši Kriste – Pane cirkvi i našich životov. Predovšetkým Tebe patrí
naša vďaka. Veď Ty nás, napriek našej nedostatočnosti neopúšťaš, ale nechávaš nás vo svojej
blízkosti, v svojej práci, na tej istej lodi, ako si Ty. Kážeš nám odraziť na hlbinu, no nie
preto, aby si nás v hlbokých vodách zahubil, ale aby sme videli Tvoje divy, spoznali ďalšie
nové prejavy Tvojho požehnania. Ďakujeme Ti za všetku pomoc pri krokoch, ktoré viedli
k zriadeniu samostatného ev. cirkevného zboru na Legionárskej. Prosíme, aby motívom
všetkej našej práce v zbore boli dôvera a poslušnosť Tvojmu slovu. Veríme, že tak aj naše
ďalšie namáhanie, práca ku ktorej nás voláš, bude stáť za to, bude korunovaná Tvojím
požehnaním. Amen.
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B) Duchovný život Dcérocirkvi Legionárska
1. Služby Božie (SB) v Novom kostole (NK)
Konajú sa v nedeľu o 8.30 h, 10.00 h, 17.00 h (18.00 h) večerné; počas júla a augusta bývajú
SB len o 8.30 h a druhé dopoludňajšie SB sa nekonajú.
V týždni sa o 17.00 h (18.00 h) konajú večerné SB. V letnom semestri 2012 na nich kázali
študenti EBF UK. V Novom kostole (NK) sa konali aj SB pre žiakov Ev. lýcea v Bratislave.
Priemerná účasť na SB v NK v nedeľu dopoludnia bola 147 ľudí (o 3 menej ako v r.
2011), v nedeľu večer 60 (rovnako ako v r. 2011), v utorok večer 26 (-10); na večierňach v advente
39 (- 17), a v pôste 21 (- 5).
Miest v kostole je podstatne viac... Takže odrazme na hlbinu – tým, že budeme sami radi a
pravidelnejšie prichádzať na SB, ale aj tým, že sa nebudeme hanbiť na ne pozvať ďalších.
Na Štedrý večer prišlo na SB o 14.30 h.: 451 (-26) ľudí a o 16.30 h.: 354 (-109). Treba však
dodať, že počas oboch SB sa na Štedrý večer konala aj detská besiedka s veľmi peknou účasťou.
Na SB na 1.sl. vianočnú prišlo 178 (-31) ľudí, na 1. sl. veľkonočnú: 373 (+160) a na a 1. sl.
svätodušnú: 294 (+165), na Starý rok: 258 (-2); na Pamiatku reformácie (pripadla na stredu): 100
(+17). Čísla naznačujú, že tak počasie, ako aj „hustota“ sviatočných dní (Vianoce nasledovali hneď po
4. adventnej nedeli – 24. 12. pondelok, 25. 12. utorok...) majú vplyv na účasť. Na SB je a má zostať
v centre pozornosti Pán Boh. Žijeme čas, keď k cirkvi mnohí pristupujú z pozície spotrebiteľa. SB
vnímajú ako predstavenie (v zmysle): dajte mi niečo, zabávajte ma. Cirkev však nie je divadlo,
v hľadisku ktorého sedíme a keď sme dostatočne pobavení, prejavujeme vďačnosť potleskom.
Cirkev má byť opakom divadla, lebo Boh je divákom toho, ako Ho uctievame. Divákom, na ktorom
najviac záleží, nie sme my, ale Boh. Otázka teda neznie: Čo som získal? – Ale: Páčilo sa Bohu to, čo
sa dialo? (Philip Yancey: Proč se ještě zabývat s církví?) Samozrejme, uvedené neznamená, že
príprava služieb je zanedbateľná.
V Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sú v nedeľu o 9.30 hod. mládežnícke SB, na
ktorých sa zúčastňuje priemerne 55 mladých.
SB sa konajú raz za 2 týždne aj v Domove seniorov v Lamači.
Popri farároch nášho zboru a kaplánoch UPC poslúžili v NK zvesťou Božieho slova: Marián
Kaňuch, Jozef Kováč, Peter Synak, Barbora Vontorčíková a Eva Kolesárová. Ďakujeme im za službu.

2. Sviatosti
Krst svätý
Pokrstených bolo spolu 40, detí 34 (18 chlapcov a 16 dievčat), dospelých 6 (4 muži a 2
ženy). Sme vďační za každého pokrsteného. Podobne, ako pri SB, aj pri krste je v centre Boh, On
v ňom koná. To neznamená, že krst vnímame magicky. Martin Luther píše: „Sebavedomí falošní
kresťania, ktorí sa až príliš vychvaľujú svojou vierou, by sa mali starať o to, aby sa neklamali
nepravou, pominuteľnou slávou: Som pokrstený a kresťan, nuž nepotrebujem nič viacej, atď... Ale
majú sa snažiť o to, aby sa ich viera pevne zakorenila a upevnila, a dosvedčovala sa v tom, že pevne
vzdoruje, prekonáva nárazy a prívaly hrôz. Ináč sa tvoja chvála a istota čoskoro pominie a rozplynie
ako dym vo vzduchu. Nebude ti nič platné, že sa chceš spoľahnúť a pomýšľať na to, že ak máš len
iskierku milosti a viery, to ti postačí pre blaženosť. A nenamýšľaj si, keď už viacej iskierok nemáš,
a necháš ich v popole pozhasínať, že by tu nebol diabol, a vylejúc vedro plné vody nechal vieru
a všetko stroskotať.“ – „Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v
Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení“ (Kolosen. 2, 6 – 7).
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Večera Pánova (VP)
Prijalo ju 2014 kumunikantov (780 mužov, 1324 žien). V Novom kostole: 779 mužov,
1294 žien; v domácnosti: 1 muž, 7 žien, v nemocniciach a sociálnych ústavoch (dom. dôchodcov): 0
mužov, 23 žien. VP býva v NK prisluhovaná v 1. nedeľu v mesiaci na SB o 10.00 hod. prípadne
hneď po nich, v advente a pôste každú nedeľu na SB o 10.00 hod. alebo hneď po ich skončení a tiež
v rámci večerných SB v 1. nedeľu v mesiaci. Účasť je značne vyššia, keď je VP prisluhovaná v rámci
SB. Iste, nejde o naháňanie čísel do štatistiky. K VP však pozývame a prízvukujeme nezanedbávanie
účasti na nej. Veď VP je stretnutím s Kristom, vzácnou chvíľou, keď si môžeme a máme uvedomiť,
že nežijeme zo svojej zbožnosti, ale z Pánovej obete, lásky a odpustenia. VP sa prisluhuje pri oltári,
lebo v daroch VP na oltárnom stole je sprítomňovaná obeť Golgoty. Pokľaknutie vyjadruje pokornú
úctu voči Pánovi Ježišovi Kristovi a je aj postojom kajúcnosti.

3. Vnútornomisijná práca
a) Detská besiedka (DB)
Besiedka je rozdelená na tri skupiny: jasličky, predškolákov a staršie deti (školákov). Koná sa
v zborových priestoroch na Legionárskej 4 a 6 každú nedeľu od 10.00 h počas školského roka, deti na
ňu prichádzajú po požehnaní počas 2. piesne v kostole. Cez prázdniny majú deti možnosť zúčastniť sa
spojenej besiedky pre všetky vekové kategórie. V čase hlavných letných prázdnin sa besiedka
nekonala.
Jasličky „Benjamín“ fungujú na Legionárskej 4 a sú určené najmenším deťom vo veku 0 – 3
roky. Biblický program prispôsobený ich veku si pre ne pripravuje Katarína Minaričová, so
starostlivosťou o deti pomáhajú ďalšie členky nášho zboru. Priemerná účasť v jasličkách je 5 až 6 detí
– približne rovnaká ako v minulom roku.
Skupina predškolákov (deti vo veku 3 – 6 rokov). DB viedli striedavo (uvedené abecednom
poradí) Jarmila Fiľová, Lenka Izáková, Anna Oleárová, Alena Popiková, Katarína Šebestová,
vypomáhalo niekoľko sestier z mládeže a dorastu. Preberané témy: Abrahám, Eliáš, Elízeus, Život
Pána Ježiša. Priemerná účasť na DB pre predškolákov v r. 2012 je 15 detí (o 1 viac ako v minulom
roku).
Skupina školákov (tvoria ju deti od 6 rokov). Ako vyučujúci sa striedali (v abecednom
poradí): Dušana Dokupilová, Ľubica Hrušovská, Peter Kovaľ, Matej Synak. Deti preberali postupne
misijné cesty ap. Pavla, nadviazali témou o misii vo svete, nasledoval misionársky príbeh Charles Stud
(5 lekcií). V 2. polroku postupne preberali učenie o modlitbe podľa materiálu „Pane, nauč nás modliť
sa“. Priemerná účasť na DB pre školákov je 16 detí (o 4 viac ako v roku 2011 – v prvom polroku
chodilo 9 až 17 detí, po letných prázdninách stúpol počet detí, počty sa pohybujú v rozpätí 12 až 23
detí).
Deti vystúpili 3-krát v NK počas SB s nacvičeným programom.
DB sa koná aj v UPC Mosty v Mlynskej doline počas nedeľných SB o 9. 30 h.

b) Konfirmačná príprava (KP) a dorast
Konfirmovaných bolo celkovo 20 detí 11 (5 chlapcov, 6 dievčat), dospelých 9 (4 muži, 5
žien). Konfirmáciu detí vykonal 20. 5. 2012 brat senior Mišina. V súčasnosti brat farár Šefranko
pripravuje ku konfirmácii 7 detí (konfirmandov 2. roč). Organizačnú komplikovanosť práce
vyplývajúcu ako z rozmanitého popoludňajšieho programu detí (krúžky, tréningy), ale aj
dlhodobejších zdravotných problémov niektorých z nich, naznačuje skutočnosť, že 7 druhákov učíme
v 3 skupinách.
Aktivity pre konfirmandov a dorast, ktoré sa uskutočnili v roku 2012
Víkendové sústredenie pre konfirmandov a katechumenov
Konalo sa 20. – 24. 4. 2012 v stredisku Detskej misie (DM) Prameň v Častej-Píle.
Téma: Môj svet. Zúčastnilo sa 42 dorastencov a 7 vedúcich.
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Letný tábor pre mladší dorast
Konal sa v termíne 22. – 29. 7. 2012 v súkromnej škole v prírode – Planinka. Téma: Tvoj
príbeh. Zúčastnilo sa 32 dorastencov a 8 vedúcich.
Podujatia pripravil brat katechéta Martin Kováč s tímom spolupracovníkov.
Išlo o spoločné podujatia pre mladú generáciu zo všetkých troch dcérocirkví.
Konfiaktivity
Krátke aktivity pre mladých ľudí, ktorí navštevujú konfirmačnú prípravu sa konali aj uplynulý
rok. Sú druhou časťou pravidelnej konfirmačnej prípravy. Prvú časť – vyučovanie – vedú duchovní
zboru. Druhú časť, pozostávajúcu zo spievania mládežníckych piesní, z hier a podobných aktivít,
viedol brat katechéta Martin Kováč s tímom spolupracovníkov. Od novembra 2012 sa začali na
Legionárskej pravidelne konať stretnutia pre mladší dorast. Vznikol tak nový tím vedúcich: Martin
Kováč, Lucia Hariňová, Ondrej Proksa, Martina Proksová, Martin Lichý, Gabriel Vass a Lívia
Bolyósová.
Starší dorast
Patria doň mladí ľudia vo veku 13 – 18 rokov, ktorí sa schádzajú na Legionárskej 4 v suteréne,
každý piatok o 17.00 hod., na cca 2-hodinových stretnutiach v počte priemerne 35 účastníkov.
Prípravný tým tvoria: Andrej Vágo (do sept. 2012 hlavný vedúci), Mária Őlvecká (od sept. 2012
hlavná vedúca), Lívia Bolyósová, Jozef Budaj, Ladislav Gallay, Mária Grexová, Juliána Horváthová,
Júlia Kasperová, Dana Krčmářová, Slávka Majerčíková, Karina Mičovská, Nina Rozsívalová, Pavol
Galáš, Milan Korenica, Ján Skalský, Matej Strcula, Matej Synak, Robert Wendl. Externe spolupracujú
zb. farár Martin Šefranko, zb. katechéta Martin Kováč.
Kontakt: Mária Őlvecká, starsidorast@yahoo.com, facebook.com/dorastlegie
Cieľom stretnutí je
I) Viesť teenagerov k samostatnosti vo viere v Trojjediného Boha tak, aby si
uvedomovali a vedeli v koho uverili nielen v spoločnosti kresťanov, ale aj nekresťanov.
II) Viesť ich k tomu, aby si Božiu prítomnosť uvedomovali nielen počas
piatkových stretnutí, ale denne žili podľa Biblie a evanjelia.
III) Podporovať ich rozhodnutia začlenenia sa do nášho cirkevného zboru, ako
ich kresťanského domova.
Obsah stretnutí tvoria témy a semináre spojené s prezentáciou alebo videom na lepšie
pochopenie Božieho slova a s ním spojených životných situácií, čítania textov z Biblie a osobné
zamyslenia so spoločnými modlitbami, chvály s hudobným doprovodom a vizuálnou projekciou,
workshopy, scénky a aktivity (športové, vedomostné) zamerané „prelomenie ľadov“ s teenagermi,
filmy a diskusie, oznamy o jednotlivých zborových a iných kresťanských akciách, zbierka na
občerstvenie, osobné rozhovory, príprava ďalších obsahovo rôznych rubrík.
Čo je iné: V r. 2012 boli stretnutia zamerané na diskusie po témach v menších skupinkách,
v ktorých je vždy aj niektorý starší vedúci, aby dorastenci mali možnosť sa pýtať na nejasnosti,
vymieňať si názory, zdieľať sa so skúsenosťami, prehodnocovať svoje vlastné postoje a modliť sa
jeden za druhého. Súčasťou stretnutí boli každý týždeň aj biblické kvízy zo zadaných textov, aby boli
dorastenci motivovaní a podporovaní k čítaniu Biblie. Zo svojich zbierok dorastenci podporili troch
misionárov – Jožka Grexu, Miška Fraňa a Vlada Terema.
Usporiadali aj tzv. rodičovský dorast (máj 2012) – rodičia sa totiž často pýtajú, kam to ich
dieťa vlastne chodí. Snahou je každý rok rodičom poskytnúť minimálne 1x dať „oficiálnu“ príležitosť
prísť, zoznámiť sa s vedúcimi a zažiť na vlastnej koži prijatie a lásku tak, ako sa to deje aj počas
bežných piatkových stretnutí staršieho dorastu.
Na jar 2012 Laco Gallay a Ria Őlvecká natočili sériu videí o cirkvi, cirkevnom zbore
a službách Božích. Bonusom bolo video tematicky venované Národnému týždňu manželstva.
Priemerná účasť na stretnutiach v porovnaní s predošlým rokom je približne rovnaká,
dorastenci nám trošku „starnú“, dospievajú a pomaly sa zapájajú do prípravy pravidelných
i nepravidelných stretnutí.
Plány do budúcna: v roku 2013 bude úsilím, vedúcich st. dorastu preniesť viac
zodpovednosti na mladších členov prípravného tímu tak, aby sa starali o svoje spoločenstvo, mali
túžbu doň privádzať svojich priateľov a hľadať nových ľudí pre Božie kráľovstvo. Aj preto vznikol
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plán zapojiť do projektu KECY (konverzačný evanjelizačný tábor pre mladých – zväčša pre
stredoškolákov, cca od 14 do 19 rokov), aby sa evanjelium rozširovalo aj tam, kde o živom Bohu nik
nehovorí.
Iné aktivity (mimo piatkových stretnutí) a účasť na zborových akciách:
 Dievčenská party – „noc na Legionárskej 4“, téma: Božie dievča, 17. 3. 2012
 letný tábor „Dorast mini camp“ (Zborový dom LM – Ploštín, spolupráca so SEMom), 29. 7. –
2. 8. 2012
 dcérocirkevná dorastová víkendovka „Si kompletný?“ 18. – 20.11.2010 (Častá- Prameň), 26. –
28.10.2012
 každotýždenné športové stretnutia (futbal; volejbal do júla 2012)
 diskusná skupinka COREne (od sept. 2012 sa zvýšil záujem tak, že diskusná skupinka sa koná
temer každú stredu)
 spolupráca s L. Hariňovou a M. Kováčom na „Konfiaktivitách“
 návšteva stretnutí mládeže v stredu na Legionárskej 6
 spolupráca na príprave a účasť na LanParty
 spoločné stretnutia pri spoločenských hrách „TlaQ“
 pozývanie starších dorastencov aj na „bežnú mládež“, aby tam mohli postupne
nadviazať vzťahy a nájsť svoj duchovný domov počas VŠ
 spolupráca na príprave služieb Božích – projekcia, hudba, svedectvo, čítanie z Písma
 zapojenie sa do prípravy zborových denných letných táborov (leto 2012)
 KPM 2012 – školenie vedúcich (apríl 2012, Žilina)
 pomoc na zborovom dni (Častá – Prameň)
 INSIDE Games (jún 2012)
 vzdelávací projekt „Neon“ (Martin Kováč)
 pomoc na rodinnom tábore (júl 2012)
 mentoring účastníkov projektu Neon vedúcimi z dorast tímu
 spolupráca s Detskou misiou na letných táboroch (júl/august 2012)
 účasť a príprava večerného programu na SEMFest (Záriečie, júl 2012)
 spoločná účasť na festivale CampFest (august 2012)
 3 dievčatá z prípravného teamu (Lívia Bolyósová, Juliana Horváthová, Nina Rozsívalová) boli
v r. 2012 zapojené do muzikálu Sláva Kráľa „Zasľúbená zem“
NEON
V uplynulom roku naďalej prebiehali pravidelné školenia – NEON – pre nádejných
spolupracovníkov. V závere šk. r. 2011/2012 úspešne absolvovalo 1. ročník 7 zo 14 účastníkov a 2.
ročník 7 z 11 druhákov, ktorí si z rúk predsedajúceho farára M. Šefranku prevzali na večerných
službách Božích v Novom kostole diplomy.
V novom školskom roku (2012/13) nastúpilo 9 prvákov, 8 druhákov a 7 tretiakov. Garantom
tohto projektu je brat farár M. Šefranko, organizačne ho zabezpečuje zborový katechéta M. Kováč. Na
stretnutiach, ktoré sa konajú raz za mesiac a ich obsahom bývajú dve prednášky, modlitebná chvíľa,
piesne a zamyslenie – prednášali v uplynulom roku – Ján Grešo, Martin Šefranko, Ľubica Hrušovská,
Martin Kováč, Mária Paštrnáková, Lenka Pindrochová a Peter Synak.
Naším cieľom je v prvom rade vychovávať mladých ľudí v zmysle slov Pána Ježiša – „Kto
z vás chce byť najväčší, nech slúži všetkým.“ V druhom rade vychovávať mladých
spolupracovníkov pre náš cirkevný zbor.
Stretnutia navštevujú dorastenci vo veku 13 – 18 rokov, ktorí okrem toho majú prax (besiedky,
konfirmačné aktivity) a vypracovávajú domáce úlohy.

c) Mládež
Mládež na Legionárskej ul.
Ide o stredoškolskú a najmä vysokoškolskú mládež a mladých pracujúcich vo veku 17 – 35 r.
Stretnutia sa konajú v zborovej sieni na Legionárskej ulici, každú stredu o 18.30 h. vrátane letných
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prázdnin. Počet pravidelných účastníkov bol cca 60, počas skúškového a letného obdobia cca 35. V
porovnaní s minulým rokom sa účasť výrazne nezmenila.
Stretnutia pripravoval prípravný tím: Mirka Laštúvková, Janka Maľová, Martin Korenica,
Martin Kováč, Mirka Palanská, Ján Palanský, Rasťo Pečík, Katka Škripcová, Zuzka Švajnerová
v spolupráci s br. farárom Šefrankom. Kontaktnou osobou je Katka Škripcová.
Iné aktivity okrem pravidelných stretnutí v stredu:
- Jarná víkendovka, Súš, 13. – 15. 4. 2012
- účasť na kresťanskej Mládežníckej konferencii KPM, Žilina, apríl 2012
- Zborový deň, Častá, 9. 6. 2012
- účasť na kresťanskom mládežníckom festivale SEMfest, Záriečie, 5. – 8. 7. 2012
- Letná víkendovka, Manínska Tiesňava, 26. – 29. 7. 2012
- Jesenná víkendovka, Planinka, 19. – 21. 10. 2012
- účasť na kresťanskej mládežníckej konferencii SEM, Veľký Slavkov, 15. – 18. 11. 2012
- Vianočná mládež s kapustnicou, 19. 12. 2012
- Zimný Silvestrovský kemp, v spolupráci s UPC Mosty, Terchová, 28. 12. 2012 – 1. 1. 2013
- pravidelné stretnutia v malých skupinkách počas týždňa
- účasť na zborovej aktivite Modlitby 24/1
- mládežnícka aktivita Čajovňa, cca každé 2 mesiace po stretnutí mládeže
- mládežnícka aktivita LAN party – priestor pre mládežníkov a dorastencov hrať spoločenské a
počítačové hry a zároveň vytvárať aj spoločenstvo pri Božom slove, príležitostne počas roka
- v priebehu roka spoločné organizované výlety do prírody, spoločná návšteva kultúrnych podujatí,
športové akcie, filmové večery, spoločné športové prenosy, opekanie, spoločné varenie a spoločenstvo
pri stole, občasné návštevy domova dôchodcov, fotoworkshop
- aktívna účasť na stretnutiach a víkendovke Výboru pre vonkajšiu a vnútornú misiu
a Bohoslužobného výboru
- aktívna spolupráca na príprave a programe služieb Božích, či už hudobná, technická, praktická,
svedectvom, modlitbou…
- spolupráca s Detskou misiou na letných, aj celoročných aktivitách
- spolupráca na stretnutiach mládeže Veľkej Bratislavy
- internetová stránka www.legie.sk
Mládež je vďačná Pánu Bohu za možnosti vytvárať spoločenstvo Jeho ľudu aj v jej vekovej
kategórii a to mnohými spôsobmi. Určite je čo zlepšovať. Výziev sa mladí hodlajú zhostiť
zodpovedne, s nadšením a vierou, že im Pán Ježiš dá na to všetko potrebné. Aj v r. 2012 mohli vidieť,
ako si Pán povolával nových pomocníkov a pracovníkov na Jeho vinici. Túžbou mládeže je rásť ako
v službe – aktivitách, ale predovšetkým vo vzťahu k Pánovi Ježišovi. Ako konkrétnu výzvu chce prijať
cielenú podporu a formovanie vedúcich skupiniek, ktorí sa budú efektívne starať o svojich členov a
činiť tak učeníkov Pána Ježiša. Mládež túži nadviazať na dobrý trend aktivít z roku 2012 a hľadať aj
nové spôsoby, ako osloviť mladých študujúcich a pracujúcich ľudí.
Mládež v Univerzitnom pastoračnom centre Mosty (UPC) Mlynská dolina
Cirkevný zbor ECAV Bratislava na požiadanie generálneho biskupa prijal pred vyše piatimi
rokmi Univerzitné pastoračné centrum (UPC), kde sú dve kaplánske miesta. Nášmu cirkevnému zboru
tak bola zverená zodpovednosť za celocirkevný dosah tejto starostlivosti. Študenti bývajúci na
internátoch sú v našom cirkevnom zbore hosťami, zväčša nie sú našimi členmi. Okrem duchovnej
starostlivosti o UPC náš cirkevný zbor vynakladá nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie
bývania pre kaplánov, na nájomné za priestory internátu v Mlynskej doline (Átriové domy, blok G)
a na organizačné zabezpečenie vlastnej činnosti UPC. Donedávna sa tak dialo z finančných
prostriedkov „veľkého“ CZ Bratislava, toho času z finančných možností značne zmenšeného CZ
Legionárska. Napriek tomu nás teší, že dosah tejto služby rastie a neľutujeme, že sme vyšli našej
cirkvi v ústrety, keď sme UPC prijali.
Kapláni UPC majú bohatú pracovnú náplň vlastnej činnosti UPC. Nie sú v klasickom slova
zmysle zborovými kaplánmi, ale kaplánmi vyslanými do služby v UPC. Túto službu konajú Peter
Mozola a Martin Balko (na ½ úväzok).
UPC zabezpečuje a ponúka:
Služby Božie: nedeľa 9.30 (priem. účasť v r. 2012: 55)
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Večera Pánova: 2 razy v mesiaci počas nedeľných služieb Božích
Detská besiedka: nedeľa 9.30
Klub 31 – miesto pre teba: streda 18.30, stretnutie pri Božom slove pre študentov
a pracujúcich (priem. účasť v r. 2012: 40)
Tvorivý večer: štvrtok
Telocvičňa:
piatok
Biblické vzdelávanie – vyučovanie náboženstva:
koná sa v priebehu týždňa na jednotlivých internátoch v malých skupinách pre vysokoškolákov
Pastorálne poradenstvo a predmanželská príprava – podľa dohovoru
Príprava na vstup do evanjelickej cirkvi a. v., resp. ku konfirmácii dospelých (viacero ľudí
sa na ňu t. č. v UPC pripravuje)

d) Rodinné spoločenstvo (RoS) – Rodinné centrum Benjamín
Pravidelné podujatia:
Klubík – Benjamín MINI – každý utorok 9.00 – 12.00, Legionárska 4, suterén. Zodpov.: Katarína
Minaričová, Ivana Křenková. Obsahom tvorí program pre najmenších „Spoznávať Boha od samého
začiatku“ a tematické diskusné stretnutie pre mamičky. Priemerná účasť: 6 detí + mamičky (o 6 menej
ako v r. 2011).
Detský klub Benjamín – koná sa každú stredu o 9.00 – 12.00 na Legionárska 4 v suteréne. Zodpov.:
Katarína Minaričová, Ivana Křenková, do júna 2012 v spolupráci so združením Scripture Union. Ide o
štruktúrovaný program pre deti od 1 do 6 rokov na celé predpoludnie. Priemerná účasť: 10 detí +
mamičky (o 10 menej ako v r. 2011).
Modlitby 24/1 – konajú sa každý druhý piatok – sobota (od 16.00 do 16.00) v mesiaci, Legionárska 4,
Jasličky Benjamín. Zodpov.: Alena Popiková, Katarína Bobocká. Je to 24-hodinová modlitebná reťaz.
Domáce skupinky – sú to stretnutia 2 – 5 rodín v domácnostiach pri štúdiu Božieho slova,
rozhovoroch a modlitbách. Frekvencia stretávania bola rôzna od 1x týždenne po 1x mesačne.
Mamy mamám – tieto podujatia sa konali v mesiacoch marec – jún, 1x mesačne, spravidla druhý
piatok v mesiaci, od 9.30 do 11.30 (Legionárska 4, suterén). Boli to diskusné stretnutia na témy,
vybraté podľa potrieb a želaní mamičiek: Bežné detské choroby, Liečivé bylinky, Detské úrazy – prvá
pomoc, Lekárnička – domáca, cestovná. Zodpov.: Ivana Křenková; priemerná účasť: do 5 mamičiek +
deti.
Príležitostné podujatia:
Jarná burza detského oblečenia, hračiek, obuvi a iných detských potrieb – 17. 3. 2012, zborová sieň,
Legionárska 6.
Cyklus Manželské večery v septembri – decembri 2012 v zbor. dome Dúbravka. Bolo to 7 stretnutí
pre manželské páry, určené na posilnenie a budovanie manželstiev. Zodpov.: J. a K. Minaričovci, O. a
K. Šebestovci (všetci z Legionárskej). Účasť: 9 manželských párov.
Predveľkonočné stretnutie detí v Častej
31. 3. 2012, Stredisko DM Prameň, Častá. Zodpov.: manž. Popikovci, Oleárovci, Hubovci. Účasť: cca
15 rodín.
Letný rodinný zborový tábor
21. – 28. 7. 2012, Hotel Biela medvedica, Bystrá, okres Brezno. Išlo o letný spoločný pobyt s bohatým
programom pre všetky generácie. Téma: Tvoj vzťah s Ježišom. Účasť: cca 100 účastníkov.

8

e) Biblické hodiny
Biblické hodiny (BH) v sobotu na Legionárskej ul. 6
Heslom spoločenstva biblických hodín pre rok 2012 bol biblický text: „Dosť ti je moja
milosť. Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti“. (2. Korintským 12, 9);
BH patria k dlhoročným duchovným činnostiam nášho zboru. Zachovali si evanjelizačnovzdelávací charakter. Do ich programu sa zapájajú aj neordinovaní. Cieľom BH je uplatňovať poznané
biblické pravdy v každodennom živote. Základom biblických hodín je Biblia, ako hlavná smernica
kresťanského života. Biblické hodiny sa konali počas celého roka okrem (14. 4.), keď vystúpil
v Novom kostole detský súbor z Nemecka a (9. 6.), keď sa konal zborový deň v Častej. V dvoch
prípadoch boli súčasťou pôstneho a adventného modlitebného týždňa. Konali sa v sobotu o 17.00 hod.
(v zime), a o 18. 00 hod. (v lete) v zborovej sieni na Legionárskej ul. 6.
Na BH sa zúčastňovali prevažne bratia a sestry strednej a staršej generácie, v menšom počte aj
mladí bratia a sestry. Mimo letných prázdnin sa konalo 40 biblických hodín s priemernou účasťou 29
návštevníkov, čo je o 1 menej ako v predošlom roku. Cez letné prázdniny bolo 8 biblických hodín
s priemernou účasťou 19, čo je o 3 menej ako v roku 2011. Priemerná účasť za celý rok bola 27
návštevníkov na 48 biblických hodinách, čo je o 2 menej ako v roku 2011.
Témy biblických hodín sa preberali prevažne vo forme viactýždňových cyklov. V roku 2011
ich bolo prebratých 11. Boli to tieto: Hospodin je našou záchranou (3 BH), Pánove uzdravenia v
sobotu (3), Charakteristika Ježišovho učeníka (3), Náš duchovný rast (2), Z čoho sa raduje Boh (3),
Dary v Jánovom evanjeliu (3), Svedkovia viery (8), Čím je pre nás slovo Božie (4), Biblické paradoxy
(4), Za zavretými dverami (3), Prečo prišiel Pán Ježiš na svet (3).
Okrem cyklov sa konali aj samostatné biblické hodiny a to: Novoročná BH, biblická hodina na
tému: „Pohľady na Krista“, ďakovná biblická hodina na záver školského roka, úvodná biblická hodina
na začiatok 45. ročníka BH a biblická hodina na záver občianskeho roka.
Biblické hodiny s hosťami: 4. 2.: program „Večerná ruža“ z duchovnej tvorby E.
Bachletovej, predstavila sa nám autorka, 3. 3.: téma „Misijné pole v Zambii“ – priblížila nám ju Z.
Kovalčíková, 12. 5.: program „Misia v Nigérii“ s prezentáciou manželov Youngovcov a 24. 11. bola
téma „Rozšírená svätá zem“ – sestry farárky E. Hlačoková a M. Prášilová nám slovom a obrazom
priblížili biblické miesta zo svojej návštevy v Sýrii, Libanone a Jordánsku.
Témy biblických hodín pripravoval prevažne br. M. Jakš. Témy jedného cyklu a troch
biblických hodín pripravil br. Sl. Blatnický. Biblické hodiny viedli neordinovaní bratia a sestry. Ich
náplň tvorili dva biblické príhovory (jeden mal br. farár/kaplán a jeden niektorý z neordinovaných).
Na biblických hodinách počas letných prázdnin bol len jeden príhovor br. farára a po ňom nasledovala
diskusia k danej téme. Súčasťou každého programu okrem biblických príhovorov boli úvodné
a záverečné modlitby ako aj spoločné piesne. Program býval obohatený duchovnou poéziou, sólovými
spevmi a duetami.
Spoločenstvo BH aj v roku 2012 modlitebne a finančne podporovalo manželov Youngovcov
(ich misiu v Nigérii), manželov Mattovcov (misia v Rusku) a S. Ďuračkovú (misia v západnej Ázii).
Sme vďační Pánovi, že už 44 rokov požehnáva prácu na BH. Pozývame na ne aj ďalších
bratov a sestry.
Štúdium Biblie pre dospelých
Viedol ho brat farár Ján Grešo. Konalo sa (s prestávkou počas letných prázdnin) každý týždeň
od septembra do júna v pondelok o 18.00, v utorok o 15.45 (počas letného času: 16.45) hod. v
zborovej sieni. V pondelok i utorok sa preberala tá istá stať Písma. V roku 2012 to bola prorocká kniha
Jeremiáš (pokračovanie z predchádzajúceho roku) a prvé kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. V oboch
uvedených dňoch prichádzalo spolu okolo 50 – 60 ľudí, väčšinou ženy. Medzi účastníkmi bolo aj
niekoľko príslušníkov iných kresťanských cirkví. Okrem dospelých prichádza aj niekoľko
príslušníkov mladšej generácie. Počet prítomných zostal v r. 2012 – v porovnaní s r. 2011 – na
rovnakej úrovni. Väčšina účastníkov sledovala čítanie a výklad textu s otvorenými Bibliami a robila si
poznámky. Výklad sa dial obvyklým exegetickým spôsobom so snahou aplikovania na súčasnosť.
U účastníkov bola zrejmá snaha poznať a porozumieť čím viac z Písma svätého, a to aj jeho veľké
myšlienky, aj podrobnosti. Pre rok 2013 je zámer s pokračovaním Evanjelia podľa Lukáša.
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ZUP – zborový učenícky program: Prebiehal od jesene pod vedením Martina Doboša raz
mesačne v zb. sieni v nedeľu podvečer. Priemerná účasť 10 – 15 ľudí najmä strednej a mladšej
generácie. Prebrané témy: Biblia, Život s Božím slovom – štúdium Biblie, Život s Bohom – modlitba.
Ide o biblické vzdelávanie v podobe 10 najzákladnejších tém pre kresťanskú vieru a jej uplatňovanie
v praxi s možnosťou diskusie.

f) Spevokol
Stretával sa v priestoroch na Legionárskej každý utorok o 18.00 hod. pod vedením dirigentky
Viery Jägerovej. Podarilo sa vyriešiť dlho pretrvávajúci problém s nedostatkom mužských hlasov,
vidíme v tom Pánovo vypočutie našich modliteb. Tešíme sa zo všetkých nových tvárí v spevokole. Ich
účasť priniesla skvalitnenie našich vystúpení.
Spevokol usilovne nacvičoval a vystúpil pri rôznych príležitostiach spolu 17-krát (okrem
Vianoc a Veľkej noci, aj na pohreboch, ekumenickej bohoslužbe u františkánov, na 14. misijnej
konferencii v Piešťanoch aj na stretnutí spevokolov BAS v Dúbravke).
V júni spevokol pripravil hodinový program v NK pod názvom „Duchovná žatva spevokolu“,
kde zaspieval 10 nových piesní, ktoré nacvičil počas jedného roka. Odozva bola veľmi priaznivá.
Spevokol vystúpil aj na III. ev. cirkevných dňoch v Lučenci – počas prezentácie evanjelickej
heraldiky v Novohradskej knižnici i na programe hudby a umeleckého slova. V jeho rámci zaspieval 5
piesní, dve z nich spolu so spevokolom Laudate z Petržalky.
Od nového pracovného obdobia (sept. 2012) sa spevokol pripravuje na realizáciu nahrávky na
CD, na ktorom chce predstaviť 23 novších aj starších piesní. Aj takouto formou hodlajú členovia
spevokolu slúžiť darom, ktorý dostali od Pána Boha do vena.
Vystúpenia:
11. 1. – Ukončenie aliančného modlitebného týždňa – Nový kostol
24. 1. – Ekumenická bohoslužba slova – františkánsky kostol
28. 1. – Pohreb – s. farárka v. v. Emília Kiššová
7. 2. – Pohreb – niekdajší bratislavský zborový farár Miroslav Kýška
6. 4. – Veľký piatok – Nový kostol
8. 4. – Veľkonočná nedeľa – Nový kostol
29. 4. – Vrbovce, Hlboké a Stará Turá – zborový zájazd
4. – 6.5. – 14. misijná konferencia – Piešťany
27. 5. – Svätodušná nedeľa
30. 5. – Pohreb – s. Mária Petríková
10. 6. – Stretnutie spevokolov BAS – Dúbravka
17. 6. – Kostol Petržalka
24. 6. – Duchovná žatva spevokolu – Nový kostol
29. 6. – 1. 7. – III. evanjelické dni – Lučenec
1. 7. – Kokava nad Rimavicou
24.12. – Vianočné sviatky – Nový kostol

g) Modlitebné stretnutia
Ranné modlitebné stretnutia
Konali sa o 7. 30 hod. v zborovej sieni na Legionárskej pravidelne v pondelok, stredu a piatok
– ak išlo o pracovné dni. Stretnutia organizačne zabezpečovala s. Jelena Zaťková. Počet očastníkov: 2
– 7. Obsahovú náplň tvorilo prečítanie bibl. textu a zamyslenia z ročenky Tesnou bránou, ďakovné
a prosebné modlitby účastníkov. Námety modlitieb: duchovný život dcérocirkvi, aktuálne problémy,
jednotlivé spoločenstvá (od detí až po seniorov), vyučovanie náboženstva, konf. príprava, bratia farári,
ich rodiny, presbyteri a ďalší pracovníci v dcérocirkvi. Zneli aj modlitby za oživenie zboru, jeho
misijný charakter, za Detskú misiu, Slovenské evanjelizačné stredisko, EDS, za misionárov. Súčasťou
stretnutí boli aj modlitby za chorých (menovite), osamelých, žijúcich v DD. Pravidelne prosby boli
vysielané aj za dcérocirkvi Konventná a Dúbravka a za cirkevný zbor uvedený v príslušný deň
v Tesnej bráne. Taktiež za vedenie seniorátu, dištriktu a ECAV a našu krajinu. Modlitebné stretnutia
účastníkov presvedčili o potrebnosti a význame chvíľ pri modlitbe. Ďalší noví modlitebníci sú srdečne
vítaní.
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Nedeľné modlitebné stretnutia pri Novom kostole
Konali sa každú nedeľu okrem letných prázdninových mesiacov o 9. 30 hod. v zasadačke na
Legionárskej 6. Organizačne ich zabezpečoval M. Jakš, počas jeho neprítomnosti J. Zaťková. Počet
účastníkov sa pohyboval od 2 do 5, vrátane br. farára, ktorý vykonával služby Božie o 10.00 hod.
v Novom kostole. Obsahom modlitebných stretnutí po prečítaní biblického textu boli predovšetkým
prosby za požehnanie služieb Božích v NK a v ďalších kostoloch nášho cirkevného zboru ako aj
všetkých zborových duchovných podujatí, ktoré sa konali v príslušnú nedeľu.
Rodinné spoločenstvo pri Novom kostole organizuje dva raz v mesiaci Modlitby 24/1 a
Rodinné spoločenstvo pri UPC Modlitby 12/1 (raz mesačne).
Konali sa aj modlitebné týždne: Aliančný, pôstny a adventný. Informácia o Svetovom dni
modlitieb (SDM) je v stati: Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ).
Modlitby za svet – konali sa nepravidelne v rámci SB o 10.00 h. Modlili sme sa najmä za
prenasledovaných kresťanov. O príslušnej krajine (Kórea, Zambia, Nigéria, Saudská Arábia...), kde
prenasledovní kresťania žijú, bolo pred modlitbami podaných niekoľko základných údajov, ktoré boli
vložené aj do bulletinu. Iniciatívou Modlitby za svet sme sa nechali inšpirovať od CZ ECAV v Žiline.
Tamojší br. farár Kaňuch sa 8. 1. 2012 s nami podelil o skúsenosti s týmto projektom. Informácie
situácii v jednotlivých krajinách zabezpečuje sestra Ľudka Budajová.

h) Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) „veľkej Bratislavy“ sa stretávalo v prvú nedeľu
v mesiaci (okrem júla a augusta) o 15.00 hod. väčšinou v zborovej sieni na Legionárskej ul. 6. Aj
v roku 2012 SEŽ pracovalo podľa plánu, ktorý obsahovo a organizačne pripravil výbor pod vedením
koordinátorky A. Kerekrétiovej. Témy jednotlivých stretnutí sa vyberajú podľa aktuálnych potrieb
a záujmu sestier, ktoré SEŽ tvoria (cca 40 – 50). Rozpis jednotlivých stretnutí s témami:
8.1. Boh ťa vidí a miluje, usvedčuje a
p.f.Kolárovská s.Mariášová
Legionárska
potešuje
a Valentová
5.2. Tomáš a Emauskí učeníci
p.f.Germanová s.Imrišková a
Legionárska
Petričová
5.3. Žena Samaritánka a Slepý od
p.f. Filo
s.Kováčiková
Legionárska
narodenia
1.4. Ježišov kríž – dôkaz Božej lásky
p.f. Kmošena
p.f. Kmošenová
Petržalka
1.5. Seniorátne stretnutie
s.Kšiňanová
VZ – Levice
3.6. Tolerancia v rôznorodosti
p.f. Kováčik
s.Kováčiková
Rača
Ž 73 – šťastie zlých a utrpenie
dobrých
7.10. Múdre spolunažívanie so všetkým
stvorením
4.11. Viera alebo náboženstvo

p.f. Grešo

s.Kerekrétiová

Legionárska

Ľ. Holeková

p.f.Germanová

Prievoz

p.f.Hlačoková

s.Petričová

Legionárska

2.12. Poďte a radujte sa

p.f. Hroboň

s.Valentová

Legionárska

2.9.

V máji sa konalo VZ SEŽ v Leviciach. SEŽ sa pravidelne zúčastňuje aj Svetového dňa
modlitieb (SDM) vždy v prvý piatok v marci. Téma SDM , ktorú pripravili sestry z Malajzie bola
„Nech zvíťazí spravodlivosť“. Ekumenické stretnutie sa dňa 2. 3. 2012 konalo na piatich miestach
v Bratislave.

4. Vyučovanie náboženstva
V druhom polroku šk. r. 2011/2012 evanjelické náboženstvo učili farári Ján Grešo (3h), Boris
Mišina (3h), Martin Šefranko (4h), ako aj katechéti Martin Kováč, Viera Kováčová a Viera
Macháčková. Na začiatku druhého polroka odišla na materskú dovolenku katechétka Denisa
Kováčová. Podarilo sa plynulo pokračovať vo výučbe.
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V prvom polroku šk. r. 2012/2013 sme začali vyučovanie na 10 školách. Učíme 26 hodín,
spolu 72 žiakov. V prvom polroku šk. r. 2012/2013 učili duchovní: Ján Grešo (3h), Boris Mišina (2h),
Peter Mozola (2h), Martin Šefranko (4h) a katechéti Martin Kováč (5h), Katarína Minaričová (4h),
Viera Kováčová (4h), Viera Macháčková (2h).
Učíme prevažne na štátnych základných školách, a tiež na školách so špeciálnym zameraním
(pre mimoriadne nadané deti).
V advente sa uskutočnil Večer v kostole, v rámci ktorého sa predstavili deti, ktoré navštevujú
náboženstvo so svojím programom. Podujatie malo dobrý ohlas a bolo pokusom vytvoriť väčšie
spoločenstvo detí, ktoré sú v ZŠ vyučované iba v nepočetných skupinách a tiež nadviazať bližší
kontakt s rodičmi detí pri malom občerstvení v zbor. sieni po skončení programu.

5. Pastorálna starostlivosť a diakonia
Činnosť diakonie zabezpečuje Výbor zborovej diakonie v zložení: Jelena Zaťková, Boris
Mišina, Martin Dziak. Výbor sa stretával podľa potreby.
Služba diakonie bola zameraná na:
- návštevnú činnosť – návštevy chorých, starších, osamelých členov zboru v nemocniciach,
domácnostiach, domovoch dôchodcov.
Návštevy sa konali pravidelne – týždenne alebo podľa potreby či na požiadanie;
- drobné nákupy;
- iné drobné služby vyplývajúce z bežných potrieb človeka;
- telefonické kontakty.
Počas návštev sme si čítali z Božieho slova, modlili sa spolu, čítali kázne našich bratov farárov,
bulletin a cirkevnú tlač.
V predvianočnom období sme pripravili a rozdali vianočné balíčky tým, ktorých navštevujeme
v Domove dôchodcov Lamač, ale aj v domácnostiach a tým, ktorí pravidelne navštevovali Klub
seniorov. Za zhotovenie pekných vianočných pozdravov pre našich najstarších patrí poďakovanie
sestre Majke Hubovej.
Do návštevnej služby sa zapájali aj viacerí nemenovaní cirkevníci, ktorým úprimne ďakujeme.
Pretrvávajúcim problémom je, že bratia a sestry, ktorí sa cítia osamelí a z rôznych dôvodov
nemôžu navštevovať služby Božie, no potešili by sa návšteve, sa nám neohlásia. Zo skúseností vieme,
že u starších bratov a sestier je túžba po komunikácii, aj po informáciách z diania v cirkvi.
Služby Božie pre dôchodcov
17. apríla 2012 sa konali služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej pre dôchodcov v Novom
kostole a následným občerstvením v zborovej sieni. Zúčastnili sa ich naši bratia a sestry z domovov
dôchodcov a penziónov, ktorí vždy vítajú túto príležitosť a veľmi sa na tieto stretnutia tešia.
Stretnutie s dôchodcami nám organizačne pomohli zabezpečiť bratia a sestry z dcérocirkví
Dúbravka a Konventná. Vďaka za každú pomoc! Ďakujeme aj sestrám, ktoré ochotne prispeli
napečením zákuskov.
14. októbra 2012 sa uskutočnilo podobné stretnutie v dcérocirkvi Dúbravka. Ochotne pri ňom
pomohli aj bratia a sestry z ďalších dvoch dcérocirkví.
Klub seniorov
Pravidelne, v druhú stredu v mesiaci (s výnimkou letných prázdnin), sa schádzali v Klube
seniorov v zborovej sieni na Legionárskej 6 naše mobilné sestry v seniorskom veku. Ide o stretnutia
pri neformálnych rozhovoroch. Diskutujeme o aktivitách zboru, ale aj o osobných problémoch,
vzájomne sa duchovne obohacujeme. Tieto stretnutia navštevujú aj bratia farári, ktorí sa zúčastneným
prihovoria na základe Božieho slova, pomodlia sa. Spoločne spievame duchovné piesne podľa výberu
účastníčok. Vďaka tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri organizačnom zabezpečení týchto
stretnutí. Priemerná účasť: 6 sestier.
V r. 2013 plánujeme s Božou pomocou rozšíriť činnosť zborovej diakonie o návštevy klientov
v Stredisku evanjelickej diakonie v Evanjelickom dome starostlivosti na Partizánskej ul., kam majú
byť prijatí prví klienti začiatkom apríla 2013.
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Vo svojich modlitbách myslíme na starších, opustených a chorých členov zboru. Modlíme sa
za službu diakonie, ktorá je veľmi potrebná, za láskavé srdcia ľudí, ktorí sú ochotní navštevovať tých,
čo svoje problémy, ťažkosti a bolesti prežívajú sami.

6. Činnosť presbyterstva a výborov
Presbyterstvo Dcérocirkvi Legionárska sa stretávalo pravidelne raz za mesiac, s výnimkou
letných prázdnin, spolu teda desaťkrát, spravidla v druhý štvrtok v mesiaci. Zasadnutia viedli dozorca
dcérocirkvi Peter Synak a predsedajúci farár dcérocirkvi Martin Šefranko.
Na jar sa vzdal členstva v celozborovom presbyterstve CZ ECAV Bratislava br. Boris Mišina,
a za Dc Legionárska ho nahradil br. Jozef Kováč. V septembri sa vzdal členstva v presbyterstve našej
dcérocirkvi a tým aj v celozborovom presbyterstve br. Martin Popík. Jeho miesto zostalo
v dcérocirkevnom presbyterstve neobsadené, v celozborovom presbyterstve ho nahradil br. Ing. Martin
Kováč.
V rámci programu sme pravidelne prerokovávali správy z jednotlivých výborov, zaoberali sa
situáciou v jednotlivých spoločenstvách, pôsobiacich v dcérocirkvi, pripravovali rôzne dcérocirkevné
podujatia. Najmä v druhom kalendárnom polroku sme sa zaoberali otázkami spojenými so zrušením
CZ ECAV Bratislava a zriadením samostatného zboru na Legionárskej.
Výbor pre vonkajšiu a vnútornú misiu vedie br. Tomáš Trcka, pracujú v ňom ďalší
presbyteri a zástupcovia spoločenstiev. V roku 2012 sa výbor stretával raz mesačne (s výnimkou
letných prázdnin) a venoval sa v prevažnej miere týmto činnostiam:
- príprave a koordinácii niektorých spoločných zborových a iných podujatí (Národný týždeň
manželstva, Zborový deň, Zborový učenícky program...),
- príprave vízie pre prácu s mládežou,
- evidencii a v prípade potreby aj koordinácii termínov celozborových podujatí, ako aj podujatí
jednotlivých spoločenstiev.
Požehnaným časom bola spoločná víkendovka Výboru pre vonkajšiu a vnútornú misiu
a Bohoslužobného výboru na jeseň v Častej.











Bohoslužobný výbor pod vedením br. Jána Hubu ml. sa zaoberal najmä
I. prípravou nedeľných služieb Božích v Novom kostole so zapojením väčšieho počtu členov
zboru o 10.00 hod.
12. 2. Jedine milosťou
11. 3. Kristus víťaz nad diablom
15. 4. Vzkriesenie – zdroj sily a nádeje
13. 5. Modlite sa
17. 6. Integrita v Duchu Svätom
16. 9. Božia ochrana
14. 10. Deti, ktoré sa stali otrokmi
11. 11. Nezabaľ to
9. 12. Poslovia zázrakov
II. prípravou Večera v kostole
27.5. prednáška doc. Kovačku a prezentácia knihy o Jozefovi Bučkovi, evanjelickom
farárovi a martýrovi

III. zabezpečením čítania textu epištoly na nedeľných službách Božích o 10.00 počas
školského roka.
Hospodársky výbor
a

C) Hospodársky život dcérocirkvi Legionárska
Hospodársky výbor viedol brat Maroš Oleár. Na začiatku roku 2012 sa zaoberal najmä
rozbehnutím samostatnej správy Zborového domu Legionárska 2, 4 a 6, zavedením účtovníctva
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dcérocirkvi ako samostatného hospodárskeho a daňového subjektu a tiež prípravou opráv tak v
Zborovom dome, ako aj v Novom kostole.
V Zborovom dome v prvých mesiacoch roka prebehla inštalácia uzáverov na stupačkách
teplej a studenej vody vo vchode na Legionárskej 2,
počas roka bola zrealizovaná oprava dvoch zničených bytov po bývalých dlhoročných
nájomcoch.
V Novom kostole začali prípravy na postupnú výmenu okien a rekonštrukciu kostola.
Martin Kováč, presbyter dcérocirkvi, koordinoval odborné práce súvisiace so získaním kladného
stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Bratislave na výmenu okien. Toto stanovisko sa nám
podarilo počas leta získať.
V priebehu leta sa uskutočnila aj výmena pôvodného bleskozvodu za nový a bezpečnejší,
tzv. aktívny bleskozvod, ktorý chráni aj budovu Zborového domu. Nový bleskozvod je inštalovaný
na veži Nového kostola.
V lete bola vykonaná oprava toaliet, umývarky pri zborovej sieni a zborovej zasadačky na
Legionárkej 6.
Pred letom a počas leta boli zrealizované aj opravy časti spoločných rozvodov
elektroinštalácie na Legionárskej 4 a zasekanie káblových rozvodov do stien, kvôli estetizácii
vstupných priestorov.
V súvislosti s tým boli opravené aj niektoré miestnosti pre zborové aktivity na
Legionárskej 4. Oprava bola dokončená začiatkom septembra a tak zo zveľadených a estetických
priestorov mohli mať hneď radosť členovia jednotlivých spoločenstiev a tiež aj hostia či návštevníci
nášho zboru.
Uvedenej oprave predchádzala pred letom úprava povrchu mostíka medzi vežou Nového
kostola a Zborovým domom, ktorou sa zabránilo zatekaniu do priestorov zborovej zasadačky.
Hospodársky výbor v druhej polovici roka, no najmä po historickom celozborovom konvente
16. 9. 2012, riešil najmä zavedenie systému správy budov cirkevného zboru po druhej vlne delimitácie
nehnuteľností na dcérocirkvi, ktoré máme v podielovom spoluvlastníctve s cirkevným zborom
Bratislava Dúbravka. Pre tento účel vzniklo samostatné oddelenie pri našom cirkevnom zbore –
Spoločná hospodárska správa s kanceláriou v Evanjelickom dome starostlivosti (EDS) na Partizánskej
2 – budova EDS je od 1. 10. 2012 v podielovom spoluvlastníctve cirkevného zboru Bratislava
Legionárska a Bratislava Dúbravka (v roku 2012 ešte dcérocirkví).
V EDS sa na jeseň pripravovala stavebná kolaudácia priestorov pre zariadenie sociálnej
starostlivosti, ktoré bude prevádzkovať Stredisko evanjelickej diakonie Bratislava. V novembri boli do
týchto priestorov v EDS privezené postele z Nemecka, ktoré boli získané ako dar Nemeckej
Evanjelickej diakonie. Od začiatku decembra 2012 rozbehla svoju činnosť kuchyňa a jedáleň v EDS,
keď začala poskytovať obedy počas pracovného týždňa.
Hospodársky výbor dcérocirkvi riešil v roku 2012 množstvo prevádzkových úloh vrátane
revízie nájomných vzťahov k bytom a nebytovým priestorom v Zborovom dome. Významnejšie sa
týmto otázkam venoval brat Jozef Minarič.
Koncom roka 2012 brat Maroš Oleár koordinoval osadenie meračov tepla na radiátoroch vo
všetkých priestoroch kvôli, kontrole spotreby tepla.
Na prelome novembra a decembra boli vymenené niektoré suterénne okná pre pripravovanú
skúšobňu, miestnosť pre hudobnú kapelu a doprovodné hudobné tímy sprevádzajúce spev na
zborových akciách, najmä službách Božích.
4. 11. 2012 sa konal dcérocirkvný konvent, ktorý odsúhlasil vybudovanie samostatnej
plynovej kotolne v Zborovom dome v roku 2013, ako náhrady za dosluhujúcu výmeníčku tepla.
Súčasťou tejto opravy bude aj výmena ležatých rozvodov, realizácia novej plynovej prípojky a
regulácia systému kúrenia.
Koncom roka zostavil hospodársky výbor návrh prvého rozpočtu 2013 už samostatného
cirkevného zboru Bratislava Legionárska.

7. Plány pre budúci rok
-

Dôstojne si pripomenúť 80. výročie posvätenia Nového kostola
Zrealizovať CD-nahrávku spevokolu
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- Pokročiť v rekonštrukcii kotolne a v oprave NK – výmene okien
- Nadviazať partnerstvo s niektorým zo zborov v ČR (Sliezsko)
- Vyvinúť úsilie, aby bolo pre Legionársku opätovne zriadené 3. miesto zborového farára.
Cirkevný zbor žije v prostredí hlavného mesta SR, poznačeného na jedenej strane anonymitou a
silnejúcou sekularizáciou, na strane druhej širokými možnosťami duchovnej „ponuky“: v Bratislave
pôsobia zbory/spoločenstvá azda všetkých cirkví a registrovaných náboženských spoločností v SR.
Táto skutočnosť kladie vysoké nároky na prípravu, kvalitu i množstvo podujatí v našom cirkevnom
zbore. Bolo pre nás nemilým prekvapením, keď pri procese zriaďovania CZ ECAV BA Legionárska
bolo k 15. 2. 2013 zrušené jedno miesto farára na Legionárskej – a to bez predchádzajúcej
komunikácie s vedením dcérocirkvi, zboru či seniorátu. Temer v rovnakom čase Pán života a smrti
povolal z časnosti do večnosti nášho milého a váženého brata farára Jána Greša (†17. 2. 2013).
Ďakujeme Hospodinovi za jeho vernú službu uprostred nás. Pán ju požehnal a priniesla veľa
dobrého ovocia v životoch mnohých. Vzhľadom na rozsah súčasnej práce, na ďalšiu službu, ktorá
pribudne v domove dôchodcov v EDS i potrebu misijných aktivít a rastúci počet našich členov sme
požiadali dištriktuálne presbyterstvo ZD o zriadenie tretieho farárskeho miesta. Presbyterstvo nášho
Bratislavského seniorátu túto žiadosť jednoznačne podporilo ako opodstatnenú. Veríme, že
s rovnakým porozumením sa stretne aj u členov presbyterstva ZD.

Osobitné udalosti v r. 2012
Rozlúčky: Spomedzi tých, ktorých v r. 2012 Pán života a smrti povolal do večnosti:
ThDr. Miroslav Kýška, 83 r. – niekdajší bratislavský zborový farár (pohreb bol vo VK)
Ing. Milan Lettrich, CSc., 83 r. – niekdajší pracovník hospod. správy v bratislavskom zbore
Jubileá: Ľudovít Muntág (85 r.) – niekdajší farár nášho zboru
Ďalšie:
8. 1. – prednáška Mariána Kaňucha o projekte Modlitby za svet
15. 1. – Nedeľa vnútornej misie (SEM – J. Grexa, DM – Ľ. Hrušovská)
15. 1. – záver Aliančného modlitebného týždňa, NK (17.00)
19. 2. – volebný konvent (voľba dozorcu BAS ECAV)
19. 2. – výročný konvent Dcérocirkvi Legionárska
4. 3. – Nedeľa vonkajšej misie (so Zuzanou Kovalčíkovou – misionárkou v Zambii)
18. 3. – volebný konvent (voľba Predsedníctva ZD ECAV)
1. 4. – Pôstna a veľkonočná kantáta spevokolu z Albrechtíc (Sliezsko), NK
14. 4. – Muzikál Dávid a Goliáš (Brettheimer Kinderchor – Nemecko), NK
29. 4. – zájazd do Vrboviec, Hlbokého a Starej Turej
13. 5. – návšteva manželov Youngovcov (misionárov v Nigérii)
20. 5. – slávnosť konfirmácie, NK
27. 5. – Večer v kostole (1. sl. svätodušná) – spomienke na ev. farára – mučeníka Jozefa Bučku
s prednáškou doc. Miloša Kovačku a spevom zboru Cantus
1. 6. – Noc kostolov, literárno-hudobný večer v NK s Maruškou Kožlejovou a jej priateľmi (NK o
20.30 hod.)
7. 6. – koncert chrámovej hudby z Bavorska v NK
9. 6. – Zborový deň (stredisko Detskej misie v Častej); téma: „Na Božej stavbe“
10. 6. – Nedeľa diakonie s oferou pre Evanjelickú pomocnú školu internátnu pre hluchoslepé deti v
Červenici
10. 6. – volebný konvent (voľba Predsedníctva ECAV)
24. 6. – Duchovná žatva spevokolu (téma: Predivná Božia láska)
16. 9. – Večer modlitieb, chvál a Božieho slova (modlitby za spoločenstvá pri NK a o požehnanie pre
nový šk. rok)
Viac ráz sa uskutočnila aj verejná diskusia k aktuálnemu dianiu v dcérocirkvi/zbore,
tiež niekoľko spoločných obedov (za organizáciu ďakujeme rod. Brunckovcov)
4. 11. – dcérocirkevný konvent (najmä o hospodárskych záležitostiach)
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Evanjelická tlač
Je možné kúpiť si ju priamo kostole, alebo v kníhkupectve Jonatán.
Ev. posol: 30 ks (rovnako ako v r. 2011)
Ev. východ: 10 ks (o 4 viac, ako v r. 2011)
Cirkevné listy: 5 ks (rovnako ako v r. 2011; od r. 2013 sme zvýšili odber na 8 ks)
Poďakovanie
Ďakujem bratovi dozorcovi P. Synakovi, členom dcérocirkevného presbyterstva, jeho
výborov, všetkým spolubratom v duchovenskej službe, katechétom, našim zamestnancom – v r.
2012 osobitne M. Kováčovi a J. Minaričovi za ich enormný vklad do prípravy osamostatnenia
CZ Legionárska. Poďakovanie patrí i dobrovoľným spolupracovníkom v jednotlivých
spoločenstvách, tiež tým, ktorí Legionársku podporujú modlitebne aj finančne.
Kiež služba všetkých nás je spoločným poďakovaním Pánovi cirkvi Ježišovi Kristovi za
všetku priazeň a lásku, ktorú od Neho prijímame.
Martin Šefranko
predsedajúci farár

Príloha 1

Dobrovoľní spolupracovníci,
ktorí aktívne pracovali a niesli zodpovednosť v rôznych spoločenstvách Dcérocirkvi
Legionárska počas celého roku 2012. Tiež tí, ktorí pomáhali pri zabezpečení rôznych mimoriadnych,
najmä letných aktivít. Sme radi, že zoznam je dlhý... Bratia a sestry, ktorým Presbyterstvo
Dcérocirkvi Legionárska vyjadruje vďaku, sú uvedení v jednotlivých oblastiach v abecednom poradí,
pričom každého uvádzame iba na jednom mieste. Ak sme na niekoho nedopatrením pozabudli,
prosíme o prepáčenie.
Deti:  Dušana Dokupilová  Ľubka Hrušovská  Lenka Izáková  Peter Kovaľ  Ivana
Křenková  Jarmila Kundríková  Katka Minaričová  Danka Okoličányová  Anna Oleárová
 Alenka Popiková  Matej Synak
Vyučovanie náboženstva:  Viera Kováčová  Viera Macháčková
Dorast:  Pavol Galáš  Júlia Kasperová  Milan Korenica  Karina Mičovská  Ria Ölvecká
 Nina Rozsívalová  Matej Strcula  Andrej Vágo  Robert Wendl
Mládež:  Matej Grešo  Veronika Chovancová  Lucia Karlíková  Martin Korenica
 Mirka Laštúvková  Janka Maľová  Janko a Mirka Palanskí  Rasťo Pečík  Martina Proksová
 Ondrej Proksa  Katka Škripcová  Zuzka Švajnerová
Letné akcie pre deti a dorast:  Laco Gallay  Lucia Hariňová  Juliana Horváthová
 Danka Krčmářová  Barbora Križánková  Lenka Proksová  Adam Saleh  Ján Skalský  Mária
Zeleňáková
NEON - vzdelávanie pre dorast:  Maruška Grexová  Martin (Miti) Kováč
ZUP – zborový učenícky program:  Martin Doboš
Biblické hodiny:  Slavo Blatnický  Ján Budaj  Milan Jakš  Daniel Mažári
Spevokol, hudba:  Jozef Budaj  Viera Jägerová
Zborový letný tábor:  Ján a Katka Bobockí  Ľudka Budajová  Jozef Minarič  Martin
Popík  Ondrej a Katka Šebestovci
Brigády: Ďakujeme s. Kolárikovej, Zaťkovej, Holotíkovej, Bachárovej, Vondrovej
a manželom Schvarcovcom za pomoc pri vybavovaní penziónu pre nájomníčku zborového domu na
Legionárskej p. Horniačkovú a následné vypratanie jej bytu. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa
zúčastnili brigád pri upratovanie nášho kostola a jeho okolia i ďalších priestorov.
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Príloha 2

Štatistický prehľad za DCÉROCIRKEV LEGIONÁRSKA
(stav k 31. 12. 2012)
Pokrstených 40;

detí
34 z toho 18 chlapcov a 16 dievčat
dospelých 6 z toho 4 muži
a 2 ženy

Konfirmovaných 20; detí
11 z toho 5 chlapcov a 6 dievčat
dospelých 9 z toho 4 muži
a 5 žien
Sobášených 13 párov (11 x uzavretie, 2 x požehnanie manželstva)
evanjelické sobáše (obaja snúbenci boli ev. a. v.)
4
krížne sobáše
(jeden zo sobášených nebol ev. a. v., druhý áno) 9
Večera Pánova – spolu ju prijalo 2014 kumunikantov: 780 mužov, 1324 žien
V Novom kostole:
779 mužov, 1294 žien
V domácnosti:
1 muž,
7 žien
V nemocniciach a sociálnych ústavoch (dom. dôchodcov): 0 mužov
23 žien
Pochovaných 73; dospelých 73 z toho 31 mužov a 42 žien; detí 0
Počet členov: k 31. 12. 2012 mala Dcérocirkev Legionárska v evidencii 1805 členov.
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