
„Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“
Lukáš 21, 28
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Druhá adventná nedeľa
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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. Napriek sprísneným proti‑
pandemickým opatreniam, individuálna pastorálna starostlivosť je stále povolená. 
Ak máte počas Adventu záujem o individuálne prislúženie Večere Pánovej jednot‑
livcom, alebo rodinám, neváhajte kontaktovať farárov nášho cirkevného zboru. 
Radi vám, po dohode, poslúžia v domácnosti, alebo aj v priestoroch Nového kostola. 
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 môcť a  vedieť pomôcť, sme Vám 
k dispozícii.

„Nechcem Vianoce, ktoré sa dajú kúpiť, ktoré sa dajú vyprodukovať.
Túžim po Vianociach, ktoré šepkajú Ježiš…“

(Ann Voskampová, *10. 8. 1973)

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
• Druhá adventná nedeľa, 5. 12. 2021 o 10.00 hod.

•  online Služby Božie z Nového kostola. Káže: Martin Šefranko, piesne: 10, 16, 30; káz‑
ňový text: Izaiáš 30, 27 – 29

• 11.  hod. bude online Detská besiedka. Tu bude možné sa pripojiť: teams.live.com/
meet/94493511080527

• Tretia adventná nedeľa, 12. 12. 2021 o 10.00 hod.
• online Služby Božie z Nového kostola. Káže: Ondrej Majling

Evanjelizačné verečy ProChrist, 3. – 7. december 2021, vždy o 18.00 hod. na YouTube
• Pozývame Vás individuálne v domácnostiach sledovať sériu online evanjelizačných 

večerov ProChrist z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledo‑
vať  do utorka 7. decembra 2021 (vrátane) vždy od 18.00 h na YouTube kanáli PreTeba: 
www.youtube.com/channel/UCk_-zDcXlWkwAf0LIiEhfJQ/featured
• piatok 3. 12. – Dúfam, lebo som voľný  (Žena pri Jákobovej studni)
• sobota 4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)
• nedeľa 5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)
• pondelok 6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)
• utorok 7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)

• Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojím posolstvom Vám prinesú požehnanie 
a povzbudenie na ceste viery. K ich sledovaniu oslovte aj Vašich kresťanských i nekres‑
ťanských priateľov a známych a pošlite im link.

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:
• 6. – 12. 12. kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220, alebo 

e ‑mailom: ondrej.majling@gmail.com;
• 13. – 19. 12. kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515, alebo 

e ‑mail: sefrankom@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 
alebo po prekonaní Covid‑19.

• Po lockdowne bude jasné či sa napokon koncert bude môcť uskutočniť alebo ho bude po‑
trebné zrušiť.
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http://teams.live.com/meet/94493511080527
http://teams.live.com/meet/94493511080527
http://www.legionarska.sk
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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.
• 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.

Zosobášení
• Michal Novotník & Mária Galátová

Zosnulá
• Jozefa Fričová, 78 ‑ročná

Milodary a príhovorné modlitby
• Bohuznáma rodina pri platení cirkevného s vďakou voči Pánu Bohu a s prosbou o požeh‑

nanie celej rodiny venuje 30,‑ € na Projekt 4.
• Bohuznáma rodina pri 10. výročí úmrtia otca, starého otca a manžela daruje na opravu 

kostola 52,‑ €.
• Novomanželia Novotníkovci ďakujú Pánu Bohu za Jeho požehnanie a prosia Ho, aby ich 

aj naďalej viedol, ochraňoval a požehnával na spoločnej ceste manželstva. Pri príležitosti 
svojho sobáša venujú pre potreby cirkevného zboru 100,‑ €.

• Neter Dagmar pri pohrebnej rozlúčke s drahou tetou Jozefou Fričovou s prosbou o Božie 
potešenie  venuje cirkevnému zboru 100,‑ €.

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.


