
„Pripravte cestu Hospodinovi; pozri, Pán Hospodin, prichádza v moci.“
Izaiáš 40, 3 . 10

Zborový bulletin, 12. december 2021
Tretia adventná nedeľa

www.legionarska.sk • facebook.com/ecavlegionarska
0948 489 920 • 02 5557 1195

SLUŽBY BOŽIE 12. december 2021
Tretia advent. nedeľa

19. december 2021
Štvrtá advent. nedeľa

26. december 2021
Druhá slávnosť vianočná

Nový 
kostol

8.30 Majling (OP)* Šefranko (OP)* Majling (OP)*

10.00 Majling s VP (OP)* Šefranko s VP (OP)* Majling s VP (OP)*

18.00 Šefranko (OP)* Synak (OP)* –

* v režime OP je potrebné nosiť v interiéri respirátor, vstup je povolený iba zaočkovaným a ľuďom, 
ktorí prekonali ochorenie Covid-19
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„So vztýčenou hlavou majú žiť tí, ktorí sa odovzdali Kristovi. Iste, súčasné a budúce 
problémy sveta ešte nemusia znamenať koniec sveta, ale môžu znamenať koniec 
toho sveta, ako sme ho doposiaľ poznali. I do toho nového, ešte neznámeho sveta, 

treba ísť s vierou, že posledné slová má Boh v Ježišovi Kristovi. Preto treba šíriť nádej, 
pokoj a pomáhať, ako sa len dá.“

(David Sedláček, *1974)

http://www.legionarska.sk
http://facebook.com/ecavlegionarska 


• Bratia a sestry, oznamujeme, že od 10. decembra 2021 sa znovu môžu v obmedze
ných podmienkach konať verejné Služby Božie. Pre náš zbor to znamená, že sa 
Služieb Božích v Novom kostole môže zúčastniť iba 32 ľudí v režime OP* (teda 
plne zaočkovaných proti Covid-19 a tých, ktorí túto chorobu prekonali). Nakoľko 
ide o pomerne nízky možný počet účastníkov, je potrebné svoju účasť na Službách 
Božích vopred nahlásiť na telefónnych číslach 02 5557 1195, alebo 0948 489 920. 
Je možné vybrať si z troch termínov nedeľných Služieb Božích – o 8.30, 10.00 a 18.00 
hod. Platí povinnosť nosiť respirátor. Pri vstupe do kostola bude potrebné sa preu-
kázať potvrdením o očkovaní, alebo prekonaní Covid-19.

• Ak v čase konania Služieb Božích nebude kapacita kostola naplnená prihlásenými, 
zúčastniť sa ich budú môcť aj neprihlásení OP do naplnenia kapacity kostola. Ďaku-
jeme za porozumenie!

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 13. – 19. 12. kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515, alebo 

e -mail: sefrankom@gmail.com;
• 20. – 26. 12. kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220, alebo 

e -mailom: ondrej.majling@gmail.com

ONLINE Služby Božie z Nového kostola bez účasti na YouTube Legionárska
• Tretia adventná nedeľa, 12. 12. 2021 o 10.00 hod.

• online Služby Božie z Nového kostola. Káže: Ondrej Majling
• 11.  hod. bude online Detská besiedka. Tu bude možné sa pripojiť: teams.live.com/

meet/94493511080527

Evanjelické Služby Božie v médiách
• Tretia adventná nedeľa, 12. 12. 2021 o 10.00 hod.
• Trojka: televízne Služby Božie z evanjelického kostola v Petržalke. Káže: Ivan Eľko, ge

nerálny biskup, piesne: 2, 21, 4, 25; A 4

Služby Božie počas sviatkov
• 24. december 2021, Štedrý večer (piatok)
• V našom zbore sa pre organizačné komplikácie štedrovečerné Služby Božie konať 

nebudú, do pozornosti vám dávame Služby Božie, ktoré vysiela:
•  Rádio Regina o 16.00 hod. – štedrovečerné evanjelické Služby Božie (Púchov)
• Televízia TA3 o 17.00 hod. – štedrovečerné evanjelické Služby Božie (Pezinok)

• 25. december 2021, 1. slávnosť vianočná (sobota)
• Služby Božie v Novom kostole o 8.30 hod.: Martin Šefranko (režim OP*)
• Služby Božie v Novom kostole o 10.00 hod.: Martin Šefranko (režim OP*)
• Služby Božie v Novom kostole o 18.00 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
• Televízia Jednotka o 10.00 hod. – vianočné evanjelické Služby Božie (Stará Turá)

• 26. december 2020, 2. slávnosť vianočná (nedeľa)
• Služby Božie v Novom kostole o 8.30 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
• Služby Božie v Novom kostole o 10.00 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
• Rádio Slovensko o 9.05 hod.: evanjelické rozhlasové Služby Božie (Šahy) 

• 2. január 2022, Nedeľa po Novom roku
• Dvojka o 9.00 hod.: evanjelické televízne Služby Božie (Košice)

https://www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
http://teams.live.com/meet/94493511080527
http://teams.live.com/meet/94493511080527


Utorkové večerné služby Božie, 21. 12. 2021 o 18.00 v Novom kostole (OP* režim)
• V utorok sa budú večerné Služby Božie konať o 18.00 hod. v Novom kostole, Káže: Matej 

Trepáč.

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

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) nájdete denné 
videozamyslenia s duchovnou piesňou.

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 člen-

mi nášho cirkevného zboru, ktorý ponúka duchovný domov a podujatia pre všetky generácie.

Oznam o zrušení koncertu Veľkého zboru donských kozákov
• Oznamujeme, že koncert Veľkého zboru donských kozákov Vianočný spev pre život, plá-

novaný na sobotu 18. 12. 2021, je  pre pandémiu zrušený.

Zosnulá
PharmDr. Oľga Kadlecová, rod. Mikulášová, Csc. 96 ročná 

Milodary a príhovorné modlitby
• Pri nedožitom 100. výročí narodenia sestry diakonisy Ireny Bartókovej (*8. 12. 1921, † au-

gust 2001) ďakujeme za ňu Pánu Bohu. Celý svoj život zasvätila službe Pánovi na Jeho vini-
ci. S úctou a vďačnosťou spomíname na všetku jej prácu, ktorú obetavo konala v diakonii 
v cirkvi, v bratislavskom cirkevnom zbore a v spevokole. Prosíme Hospodina, aby cirkvi 
pridával nových horlivých pracovníkov.

• Brat Miroslav Krivoš ďakuje za Pánovu blízkosť, prosí o Božiu pomoc a zdravie. S láskou, 
úctou a vďačnosťou si spomína na zosnulých – drahú manželku Julku, otecka Vladimíra 
Krivoša a mamičku Paulu Krivošovú. Porúča sa do Božej ochrany. Cirkevnému zboru ve-
nuje 200,- €.

Ofera
• Na účet sme prijali oferu z nedele 5. 12. 2021 vo výške 199,- €.
• Ďakujeme.

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


Sme vďační za Vašu finančnú pomoc cirkevnému zboru. Ak chcete službu zboru podporiť, 
ponúkame vám možnosť využiť bankové prevody. Môžete tak urobiť prevodom na zbo
rové 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 za-
dané 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 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.


