„Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko!“
Filipským 4, 4 – 5

Zborový bulletin, 19. december 2021
Štvrtá adventná nedeľa a Vianoce
www.legionarska.sk • facebook.com/ecavlegionarska
0948 489 920 • 02 5557 1195
SLUŽBY BOŽIE
Nový
kostol

19. december 2021
26. december 2021
2. január 2022
Štvrtá advent. nedeľa Druhá slávnosť vianočná Nedeľa po Novom roku
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PIESNE V KOSTOLE

* 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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„Vianoce znamenajú: Boh otvára dvere, ktoré nás od Neho oddeľujú.
Pribuchli sme si ich vlastnou vinou. A pretože už nie sme schopní sami prísť k Bohu,
prichádza Boh vo svojom Synovi k nám.“
(Neznámy autor)

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.
•

•

•

•

Bratia a sestry, oznamujeme, že od 10. decembra 2021 sa znovu môžu v obmedzených 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 covid 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 preukázať 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. Ďakujeme za porozumenie!
Individuálna pastorálna starostlivosť je stále povolená. Ak máte záujem o individuálne prislúženie Večere Pánovej, neváhajte kontaktovať farárov nášho cirkevného zboru. Radi vám, po dohode, poslúžia v domácnosti, alebo aj v priestoroch
cirkevného zboru. Krsty, sobáše, pohreby je pri zachovaní protiepidemiologických
opatrení možné konať.

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
•

•

20. – 26. 12. kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220, alebo
e‑mailom: ondrej.majling@gmail.com;
27. 12. – 2. 1. 2022 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515,
alebo e‑mail: sefrankom@gmail.com

ONLINE Služby Božie z Nového kostola na YouTube Legionárska
•

STVRTÁ adventná nedeľa, 19. 12. 2021 o 10.00 hod.
• online Služby Božie z Nového kostola. Káže: Martin Šefranko
• 11. hod. bude online Detská besiedka. Tu bude možné sa pripojiť: teams.live.com/
meet/94493511080527

Evanjelické Služby Božie v médiách
•

•

•

•

24. december 2021, Štedrý večer (piatok)
• 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)
• Televízia Jednotka o 10.00 hod. – vianočné evanjelické Služby Božie (Stará Turá)
26. december 2020, 2. slávnosť vianočná (nedeľa)
• 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)

Služby Božie počas sviatkov
•
•

•

•

•

•

•

•

24. december 2021, Štedrý večer (piatok)
V našom zbore sa pre organizačné komplikácie štedrovečerné Služby Božie konať
nebudú. Pozývame Vás však sledovať online Duchovné slovo na YouTube ECAV
Legionárska o 15.30 hod. Káže: Martin Šefranko – Lukáš 2,11; ES 41.
25. december 2021, 1. slávnosť vianočná (sobota)
• Služby Božie v Novom kostole o 8.30 hod.: Martin Šefranko (režim OP*)
– piesne: 590, 47, 53, A 15; kázňový text: L 1,30–38.46n; Mt 1, 18–25
• Služby Božie v Novom kostole o 10.00 hod.: Martin Šefranko (režim OP*)
– piesne: 590, 34, 47, 35, 53, A 15; kázňový text: L 1,30–38.46n; Mt 1, 18–25
• Služby Božie v Novom kostole o 18.00 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
– piesne: 41, 38, 411, A 12; kázňový text: Micheáš 5, 1–4a
26. december 2020, 2. slávnosť vianočná (nedeľa)
• Služby Božie v Novom kostole o 8.30 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
– piesne: 52, 49, 55, A 14; kázňový text: Jeremiáš 1, 17–19
• Služby Božie v Novom kostole o 10.00 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
– piesne: 52, 49, 55, cez VP 303; kázňový text: Jeremiáš 1, 17–19
31. december 2021, Starý rok (piatok)
• Služby Božie v Novom kostole o 16.00 hod.: Peter Synak (režim OP*)
– piesne: 643, 67, 350, A 23, A22
1. január 2022, Nový rok (sobota)
• Služby Božie v Novom kostole o 8.30 hod.: Martin Šefranko (režim OP*)
– piesne: 73, 68, 61, A 24; kázňový text: Ján 6, 37
• Služby Božie s VP v Novom kostole o 10.00 hod.: Martin Šefranko (režim OP*)
– piesne: 73, 68, 61, A 24, cez VP 604, 456; kázň. text: Ján 6, 37
• Služby Božie v Novom kostole o 18.00 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
– piesne: 48, 69, 437, A 21; kázňový text: Józua 1, 7–9
2. január 2022, Nedeľa po Novom roku
• Služby Božie v Novom kostole o 8.30 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
– piesne: 39, 76, 61, A 22; kázňový text: 4. Mojžišova 14, 19–24
• Služby Božie s VP v Novom kostole o 10.00 hod.: Ondrej Majling (režim OP*)
– piesne: 39, 76, 61, A 22; kázňový text: 4. Mojžišova 14, 19–24
• Služby Božie s VP v Novom kostole o 18.00 hod.: Martin Šefranko (režim OP*)
– piesne: 71, 70,1, 59, A 18, cez VP: 70,2–5; kázňový text: Príslovia 16, 3
6. január 2022, Zjavenie Krista Pána (štvrtok)
• Služby Božie v Novom kostole o 10.00 hod.: Martin Šefranko (režim OP*)
– piesne: 77, 593, 63, A 19; kázňový text: Matúš 2, 1 – 12

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/potrebujem-vybavit/clenstvo-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 našich
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.

Zosnulá

Pavlína Čambalová, rodená Palacková, 96-ročná

Milodary a príhovorné modlitby

19. december o 10.00 hod.
Pri príležitosti odchodu mamy, starej a prastarej mamy Dr. Oľgy Kadlecovej z tejto časnosti
do večnosti s vďakou za celoživotnú ochranu a vedenie až do vysokej staroby venuje pozostalá rodina 100,- € na opravu Nového kostola.
• Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za milosť a ochranu a prosí do ďalších rokov o Jeho
sprevádzanie. Na cirkevné ciele venuje 50,- €.
• Bohuznáma sestra pri prijatí večere Pánovej v domácnosti z vďaky oproti Pánu Bohu venuje
na cirkevné ciele 50,- €.
• Bohuznámy brat s rodinou vďačný za Božie vedenie a ochranu počas celého života prosí
Pána Boha o milosť, lásku, požehnanie, a silu pre celú rodinu do ďalších dní života. S vďakou
venuje pre potreby cirkevného zboru 200,- €.
• Bohuznáma sestra spomína na svojich drahých zosnulých rodičov a svojich najbližších. S vďakou voči Pánu Bohu za Jeho milosť, lásku a v nádeji vzkriesenia a večného života venuje cirkevnému zboru 200,- €, na Projekt 10 venuje: 50,- €, na Projekt 4: 50,- € a na kvety do kostola 50,- €.
26. december 2021 o 10.00 hod.
• Dcéra Mária s manželom, Ladislavom a synmi
Vianočný Sonet
pri spomienke na zosnulých rodičov, starých a
prastarých rodičov Máriu a Alberta Bielikovcov
V tú prekrásnu, studenú, zimnú noc,
a starú mamu Jozefínu si na nich s láskou a vďaPastieri strážili svoju čriedu,
kou spomínajú a vyprosujú zdravie, pokoj a BoKeď zrazu, už sa blížila polnoc,
žie požehnanie pre celú rodinu. Na Nový kostol
Zhliadli na nebi žiariacu hviezdu.
venujú 1 000,- €.
Hviezda ich viedla k stajni, maštali,
• Pri 5. výročí úmrtia a pri nedožitých 85. narodeKde Ježiško, aj s pannou Máriou,
ninách drahého manžela Rudolfa Macháčka si na
Bol prísľubom, že zostaneme žiť,
neho s láskou a úctou spomínajú manželka Viera
Ak zomrieme naplnení vierou.
Macháčková, neter Sonka Penevová s rodinou,
Oslavujme narodenie Krista,
synovcovia s rodinami a sestrou Annou Horskou. Prosia Pána Boha o zdravie, Božie požehnaNášho Pána, Vládcu, Spasiteľa,
nie a radosť v ďalšom živote. Na opravu kostola
Ktorý nás k sebe prijať sa chystá,
venujú 100,- €.
Velebme svojho Vykupiteľa!
Život v láske – najvyššia hodnota,
Ofera
V nenávisti – ničota, prázdnota.
• Ofera v Novom kostole z nedele 12. 12. 2021 bola
Rastislav Šulla, Vianoce 2021
198,05 €.
(Slovák žijúci v Troronte)
• Ďakujeme.
•

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam
Drahí, sestry a bratia, milé cirkevné zbory, prihovárame sa vám v zložitej situácii, ale hneď
s prvými slovami chceme zdôrazniť, že radosť Vianoc nám nemôže vziať žiadna pandémia
a s ňou súvisiace obmedzenia. Božia láska k nám, zjavená v Ježišovi Kristovi, je svetlom, ktoré prežaruje akúkoľvek temnotu.
Premýšľame nad tým, ako sa zmenil rámec nášho života, témy i rétorika, ktorá Vianoce
sprevádzala. Najväčšími problémami Vianoc bývali všadeprítomný zhon a konzumné poňatie sviatkov. Svoje si od nás vypočuli aj tí, ktorí zhromaždenia cirkvi navštívili iba na Vianoce. Stačí však neviditeľný vírus a už druhé Vianoce riešime úplne iné problémy: strach
o život, bolesť po strate drahých, všadeprítomnú neistotu, ohrozenie príjmov domácností
a mnoho iných. Čo by sme za to dali, keby mohla byť celá komunita našich cirkevných zborov
spolu. Keby sme si bez obáv mohli podať ruky, objať sa, želať si požehnané Vianoce. Keby
mohli evanjelium o Božej láske skláňajúcej sa k nám v dieťati Ježišovi počuť aj tí, ktorí prídu
iba raz v roku. Aké samozrejmé boli pre nás tieto veci. A akými sa stali nesamozrejmými!
Vážili sme si ich dostatočne? Vnímali sme ich ako dar, ako milosť? Premýšľajme o tom v pokání pred Bohom.
Zvláštna otázka znie: Priniesla pandémia predsa niečo pozitívne? Na vlastné prekvapenie
konštatujeme, že advent i Vianoce urobila osobnejšími, viac idúcimi po podstate. V cirkvi si
už nevystačíme s kritikou zhonu, konzumu, reklám ani s kritikou sekulárneho sveta, ktorému kresťanský obsah Vianoc nič nehovorí. Nemusíme vyzývať, aby ľudia spomalili, stíšili
sa, boli viac sami so sebou, s najbližšími, s Bohom. Všetko to tu je. Vôbec neplatí, že pandémia znemožnila slávenie Vianoc. Ona znemožnila iba spoločné slávenie Vianoc tak, ako sme
naň boli zvyknutí. Ale radosť ľudskej duše zo sklonenia sa milujúceho Boha k nám v Ježišovi
Kristovi, tú pandémia nemôže a nedokáže vziať!
Nechceme zostávať iba pri popisoch našej situácie počas tohtoročných Vianoc. Chceme
ako Božie deti urobiť kroky ďalej. Nie z vlastných síl, oduševnenia a hrdinstva, ale z moci
vianočného evanjelia. Z moci Boha, ktorý sa skláňa k nám v Ježišovi a napĺňa nás Duchom
Svätým. Miluje nás absolútnou láskou, ktorej znamením sú betlehemské jasle, ako i golgotský kríž.
Ako priamu Božiu reč k nám prijmime štyri výzvy z Listu Rímskym 12,12 - 13. Počujeme:
„Veseľte sa v nádeji.“ Prijmime povzbudenie, nech dusno pandémie neudáva základný tón
nášmu životu. Tým nech je nádej, ktorú nám prináša Ježiš a ktorá vyúsťuje vždy do radosti.
Počujeme: „V súžení buďte trpezliví.“ Prijmime povzbudenie, aby sme v prítomných komplikáciách života zachovali trpezlivosť, boli statoční, potlačili osobné horkosti a prispeli k pokoju. Počujeme: „V modlitbe vytrvalí.“ Prijmime povzbudenie, aby sme udržiavali modlitebné
spojenie s Bohom, najsilnejší nástroj živého vzťahu s Ním! A napokon počujeme: „K potrebám svätých ochotní.“ Prijmime povzbudenie, aby sme v láske boli všímaví voči starším, osamelým či vystaveným zložitým situáciám v našom okolí. Prejavme im jednoduchú osobnú
diakoniu.
Nádej v Ježišovi ústiaca do radosti – trpezlivosť v súžení – vytrvalý modlitebný život
– a aktívna láska. Z týchto štyroch ingrediencií nech je umiesený ten najchutnejší a najvoňavejší koláč našich tohtoročných Vianoc. V bratskej láske sa cítime byť s Vami spojení; so
sestrami a bratmi v duchovnej službe, slúžiacimi dobrovoľníkmi, s roztrúsenou, ale Ježišom
Kristom stále milovanou cirkvou, zloženou zo všetkých generácií. Nech nikdy nezamĺkne
naša chvála a vďaka! Ani počas tohtoročných Vianoc.
Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV

Sme vďační za Vašu finančnú pomoc cirkevnému zboru. Ak chcete službu zboru podporiť,
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 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 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.

