
„Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo.“
Zachariáš 9, 9b
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• Milí bratia, milé sestry, na základe vládou vyhláseného celoštátneho lockdownu 
v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou oznamujeme, že Služby Bo‑
žie a všetky ďalšie podujatia sú v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Legionárska 
do odvolania zrušené, resp. budú konané „IBA“ online.

• Krsty, sobáše, pohreby je pri zachovaní protiepidemiologických opatrení možné 
konať.

• Zvesť Božieho slova z Nového evanjelického kostola na Legionárskej Vám bude pri‑
nášaná formou online prenosov bez verejnosti cez YouTube kanál ECAV Legio‑
nárska: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska

• Prosíme, prihláste sa na odber a dajte o online prenosoch vedieť aj ďalším.

Radi Vám pomôžeme
• Kancelária farského úradu naďalej funguje a  môžete nás kontaktovať e ‑mailom na: 

legionarska.ba@gmail.com a telefonicky: 02 5557 1195 a 0948 489 920. Ak potrebujete po‑
moc, 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 (farári zboru) môcť a vedieť pomôcť, 
sme Vám k dispozícii.

„Viera znamená spraviť prvý krok, aj keď nevidíte celé schodisko.“
(Martin Luther King, *15. 1. 1929 †4. 4. 1968)

http://www.legionarska.sk
http://facebook.com/ecavlegionarska 
http://www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska


ONLINE Služby Božie z Nového kostola bez účasti na YouTube Legionárska
• Prvá adventná nedeľa, 28. 11. 2021 o 10.00 hod.

•  online Služby Božie z Nového kostola. Káže: Ondrej Majling, piesne: 15, 19, 226, A9; 
kázňový text: 1. Mojžišova 12, 1 – 8

• Druhá adventná nedeľa, 5. 12. 2021 o 10.00 hod.
• online Služby Božie z Nového kostola. Káže: Martin Šefranko

PRENOSY evanjelických Služieb Božích v médiách
• Prvá adventná nedeľa, 28. 11. 2021 o 9.05 hod.

• Rádio Slovensko: Evanjelické Služby Božie z  Popradu ‑Veľkej. Káže: Jozef Vereščák, 
piesne: 1, 5, 3, 15, A5

Sledujte
• Zborový web: www.legionarska.sk;
• Zborový Facebook: www.facebook.com/ecavlegionarska/, na ktorom nájdete aktu‑

álne oznamy a avíza na internetové vysielanie.
• Facebookovú stránku ECAV: www.facebook.com/ecavsvami/ a  YouTube kanál 

ECAV s vami – po zadaní: PSBECAV (skratka programu: Počúvajte Slovo Božie) náj‑
dete denné videozamyslenia s duchovnou piesňou.

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 29. 11. – 5. 12. kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515, alebo 

e ‑mail: sefrankom@gmail.com
• 6. – 12. 12. kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220, alebo 

e ‑mailom: ondrej.majling@gmail.com

Záznam zo zborového vzdelávania
• Záznam z Dopoludnia v kostole 14. 11. 2021 o 10.00, v rámci ktorého sa uskutočnilo zborové 

vzdelávanie s témou: Každý veriaci člen cirkevného zboru má byť svedkom Pána Ježiša, je na: 
www.youtube.com/watch?v=nxNPfha7vrQ

Koncert Veľkého zboru donských kozákov Vianočný spev pre život, sobota 18. 12. 2021, 
16.00 hod. v Novom kostole
• Tradičné podujatie Vianočný spev pre život v podaní Veľkého zboru donských kozákov 

sa uskutoční v sobotu 18. decembra 2021 o 16.00 hod. v Novom evanjelickom kostole na Le‑
gionárskej ulici. Vstupenku (20,‑€) je možné vyzdvihnúť po predchádzajúcej objednávke 
v kníhkupectve Jonatán na Legionárskej 2, v pondelok až piatok od 11.00 do 18.00 hod., tel.: 
0948 754 471, jonatan.vbh.sk. Účasť je povolená len kompletne očkovaným účastníkom ale‑
bo po prekonaní Covid‑19.

• Po lockdowne bude jasné či sa napokon koncert bude môcť uskutočniť alebo ho bude po‑
trebné zrušiť.

Pozvánka do nášho cirkevného zboru
• Milí bratia a  milé sestry. Ak nateraz nie ste členmi nášho zboru, no máte kladný vzťah 

k evanjelickej cirkvi a záleží Vám na nej, povzbudzujeme Vás, aby ste sa do zboru prihlásili.

https://www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
http://www.legionarska.sk
http://www.facebook.com/ecavlegionarska/
http://www.facebook.com/ecavsvami/
https://www.youtube.com/c/ECAVsvami
https://www.youtube.com/c/ECAVsvami
http://www.youtube.com/watch?v=nxNPfha7vrQ


• Keď ste pokrstení v ECAV, stačí vyplnenie prihlášky: legionarska.sk/informacie Členstvo 
v cirkevnom zbore a jej podpísanie a odovzdanie na Ev. farskom úrade Legionárska 4.

• Ak ste v ECAV pokrstení neboli, prosíme, konzultujte členstvo v zbore s niektorým z na‑
šich bratov farárov.

• Keď nemáte prihlásené svoje deti, manžela alebo manželku, aj pre nich je príležitosť stať 
sa členmi nášho cirkevného zboru, ktorý ponúka duchovný domov a podujatia pre všetky 
generácie.

Milodary a príhovorné modlitby
• Dcéra s rodinou pri pohrebnej rozlúčke s drahou mamou Annou Mockovou s vďakou za 

všetko od nej z lásky prijaté, vkladajúc zosnulú i seba do milostivých Božích rúk venuje 
cirkevnému zboru 300,‑ €.

Ofera
• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole 21. 11. 2021 bola 298,24 €.
• Ofera zo Služieb Božích v Lamači 21. 11. 2021 bola 16,‑ €.
• Ďakujeme.

Cirkevný príspevok za rok 2021 a možnosť prispieť do ofery
• 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, varia‑
bilný 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 sa‑
mozrejme 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 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.



Domáca pobožnosť na Prvú nedeľu adventnú (28. november 2021)
1. Úvod: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého
2. Pieseň ES 15
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 (Jk 5, 7 – 8): S úctou si vypočujme slová Písma z listu Jakuba 

5, 7 – 8: „Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu 
úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. Aj vy buďte 
trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod!“

Milí bratia a sestry!
Vyrastal som v  dobe, ktorá príliš nepriala kresťanským symbolom. Na Veľkú noc sme 

v  škole maľovali vajíčka ako symbol jari, v  zime sme zasa na školskej chodbe ozdobovali 
stromček ako symbol zimy a spoločným spevom vítali Deda Mráza. Žiadne kríže či Betlehem 
a rovnako zo spoločenského života zmizli obdobia, ktoré spoločnosť vôbec neregistrovala. 
Takým bol aj advent. Nikde o ňom ani slova. Počul som o ňom iba v kostole, kde sa o ňom 
hovorilo ako o „tichom adventnom čase“. Žiadne vence či sviečky na verejných miestach ale‑
bo v televízii. Zato ale pribúdala vianočná výzdoba, farebné svetelné reťaze vo výkladoch 
obchodov a stromčeky v domácnostiach, kde ľudia nechceli čakať do Vianoc. Niektorí moji 
spolužiaci sa tak už v polovici decembra tešili zo stromčeka a ja som nechápal, prečo Ježiško 
niekde prinesie stromček už v takom predstihu.

U nás to nikdy tak nebolo. Na stromček a darčeky sme so sestrou museli čakať až do chví‑
le, kedy na Štedrý večer skončili služby Božie a my sme sa potešení biblickou zvesťou vrátili 
domov. Až potom sa otvorili dovtedy zamknuté dvere na obývačke a my sme sa mohli oddať 
pravej vianočnej radosti. Tá nám bola odmenou za úmorné čakanie. A veru to nebolo čaka‑
nie jednoduché. Čím viac sa blížili Vianoce, tým netrpezlivejší sme boli. Do kalendára sme 
si písali, koľko dní ešte ostáva do Vianoc, dôkladne sme všetko upratovali, učili sa básničky, 
ktoré zarecitujeme na slávnostných službách Božích.

Keď sa dnes vraciam k tým časom uvedomujem si, že to vlastne bol advent ako má byť, aj 
keď nehoreli sviece na adventnom venci. Veď advent je očakávanie a príprava. A presne to 
sme robili. Čakali a pripravovali sa. Naša trpezlivosť bola riadne skúšaná, no nebola skrá‑
tená ani o jeden deň. Naši rodičia neozdobili stromček skôr, aby sme nemuseli čakať. Vôbec 
nie. Museli sme vydržať a dnes vidím, že to čakanie bolo asi na tom všetkom to najkrajšie. 
Čím viac sme totiž čakali na Vianoce, čím viac bola napnutá struna našej trpezlivosti, tým 
sladšia bola potom odmena, tým väčšia radosť, keď Vianoce naozaj prišli.

Možno práve táto priama úmernosť dáva človeku skutočnú radosť a možno my sa dnes 
nevieme tak úprimne tešiť práve preto, že sme túto úmernosť narušili. Nám sa dnes nechce 
čakať na nič. Ak po niečom zatúžime, doprajeme si to hneď. Ak si chceme niečo kúpiť, kúpi‑
me si to. Ak chceme ísť na výlet, ideme. Pestrá ponuka dnešného sveta a takmer neobmedze‑
né možnosti nám umožňujú získať všetko po čom túžime a bez čakania. Čím ďalej tým viac 
toho máme a tým menej musíme na niečo čakať. Vlastne my dnes už asi ani čakať nedokáže‑
me. Ak niečo nemáme hneď, sme nervózni a máme pocit, že veci sa nevyvíjajú správne. Ča‑
kanie ale patrí k základným znakom kresťanov. Boh má iné hodinky ako my a už Abrahám 
musel dlho čakať na splnenie proroctva o  synovi Izákovi. Rovnako musel Jákob čakať na 
vysnívanú Rebeku, Izrael na vyslobodenie z Egypta. Keď čítame Bibliu, odohrávajú sa pred 
našimi očami biblické udalosti tak, ako keby plynuli v čase rovnomerne a ľahko. Často ani 
vôbec nevnímame tie obrovské časové medzery, ktoré medzi jednotlivými príbehmi alebo 



dokonca v rámci jedného príbehu sú. To je škoda. Viac by sme si uvedomovali, akí museli byť 
patriarchovia, Izraelci či sudcovia trpezliví. A to ani nehovorím o zasľúbenom Mesiášovi. 
Jeho príchod predpovedal už Izaiáš a trvalo stáročia, kým naozaj prišiel v Ježišovi Kristovi.

My dnes na sviatok Jeho príchodu čakáme len pár týždňov. To čakanie však má svoj vý‑
znam. Má nás pocvičiť v dôvere, má nám ukázať ten kontrast života predtým a potom, má 
nás pripraviť na Jeho príchod, má nás správne naladiť, aby sme potom Jeho príchod prežili 
s o to väčšou radosťou. Položme si však otázku, či my dnes vôbec dokážeme vnímať advent 
ako obdobie čakania.

Keď som hovoril o tom, ako sme so sestrou netrpezlivo čakali Vianoce, bolo jedným zo 
sprievodných znakov nášho čakania práve to, že sme na blížiace sa Vianoce stále mysleli. 
Ráno sme sa zobúdzali s otázkou „koľko dní ešte ostáva“ a večer zaspávali s vedomím, že sme 
prečkali ďalší deň. Ak niečo naozaj netrpezlivo čakáme, tak to zamestnáva našu myseľ, po‑
čítame dni, tešíme sa. Prežívame takto aj advent? Rátame dni do Vianoc? Myslíme ráno alebo 
večer na to, koľko dní ešte ostáva? Nie kvôli darčekom ale kvôli príchodu Pána Ježiša?

Zodpovedanie týchto otázok nám možno pomôže ujasniť si, či je pre nás advent ešte stále 
tým čím má byť, teda obdobím čakania a príprav, alebo či sme už tak nastavení na svoje sta‑
rosti a povinnosti, že na nejaké čakanie ani nemáme čas? Aj to sa stáva. Niektorým ľuďom 
utekajú dni tak rýchlo, že si ani nestihnú všimnúť, že sú už Vianoce. Dá sa však v takom prí‑
pade hovoriť o čakaní? Dá sa hovoriť o advente?

Písmo sväté nás aj dnes nabáda k trpezlivosti. Ak zasľúbený Mesiáš prišiel a svet Ho spo‑
znal v Ježišovi Kristovi neznamená to, že už všetko bolo a niet na čo čakať. Práve naopak. 
Pán Ježiš predsa zasľúbil, že príde znova a kresťania tak stále očakávajú Jeho druhý príchod 
a prežívajú teda druhý advent. Aj medzi nimi však sú takí, ktorí pre svoje vlastné starosti 
na čakanie nemajú veľmi čas a príchod Pána Ježiša veľmi neriešia. Takí ani nepotrebujú byť 
trpezliví, pretože vlastne ani nečakajú. My však máme čakať a to s radosťou a trpezlivosťou.

Kiež je advent, ktorý sa z Božej milosti začal, skutočným adventom. Kiež je časom čakania. 
Zamestnávajme svoju myseľ i srdce správou o príchode Pána Ježiša, tešme sa naň – či už ten 
historický vo Vianociach alebo druhý v budúcnosti – a buďme vo svojom čakaní verní, bdelí 
i trpezliví. O to väčšia bude naša radosť, keď očakávaná hodina nastane. Amen.

 

Pomodlime sa: Pane Ježiši Kriste, s  radosťou a  túžbou očakávame Tvoj príchod na túto zem. 
Veľa pre nás znamená, pretože v ňom dostávame nádej nového života. Kde si Ty, tam prichádza 
svetlo, život, pokoj a radosť. Príď, Pane, vstúp do nášho života, prebývaj s nami! Očakávame Ťa vo 
sviatkoch Vianoc, pripomínajúc si Tvoj príchod v Betleheme, no očakávame Ťa aj v budúcnosti 
vediac, že prídeš a vezmeš k sebe tých, čo Ťa milujú a čakajú. Kiež sme aj my medzi nimi. Amen.

Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu: Otče náš, ktorý si v nebesiach...
5. Viera všeobecná kresťanská: Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slova-

mi Apoštolského vyznania: Verím v Boha Otca všemohúceho...

6. Pieseň ES 13

7. Záverečné požehnanie: Prijmite požehnanie: Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristo-
vi! Amen.

Štefan Kiss, evanjelický farár
– tajomník pre misiu na GBÚ ECAV


