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Biblický úvod
Ondrej Majling, predsedajúci farár
Žalospevy 3, 22-26. 31-32
„22 Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 23 obnovujú
sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. 24 Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem
očakávať na Neho. 25 Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá.
26 Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. 31 Lebo Pán nezavrhne naveky; 32 ak aj
zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske...“
Po prvýkrát predkladám v našom cirkevnom zbore výročnú správu. Svojím spôsobom som mal
pri jej písaní uľahčenú prácu. Pri viacerých kolónkach totiž figuruje nula, alebo poznámka, že sa
podujatie kvôli pandémii COVID-19 nekonalo. Osobne by som bol oveľa radšej, keby moja práca pri
písaní tejto správy bola omnoho ťažšia a siahodlho by som musel písať o množstve stretnutí, akcií a
nových ľudí, ktorí prišli do nášho zboru.
Žiaľ, prežili sme ďalší ťažký rok s pandémiou a obmedzeniami s ňou spojenými. Bohoslužobný
život v našom zbore bol značne obmedzený. Mnohé plány sme opäť museli rušiť. Všetky reštrikcie
sa prejavili aj na počte ľudí, ktorí sa zúčastňovali zborového života. Do večnosti odišli viacerí nám
známi a milí členovia cirkevného zboru. Veľkou stratou bol pre nás najmä odchod brata Milanka
Jakša, ktorý bol napriek svojmu pokročilému veku ťahúňom viacerých zborových spoločenstiev –
spevokolu, biblických hodín, nedeľných modlitieb. K tomu sa aj zo širšieho spoločenstva cirkvi na
nás priam valili samé zlé správy. Mnohé, nám drahé, veci sa zrútili a rozsypali na kúsky. Doslova
akoby sa nad nami zatiahlo a mnohí z nás začali preto prepadať skepse a beznádeji.
V oveľa horšej situáciu pôsobil dávny prorok Jeremiáš. Celé Žalospevy vyspieval v čase, keď bol
on a celý jeho národ na úplnom dne. Prorok sa díval na tragédiu vlastného národa - Judsko bolo
dobyté a jeho obyvatelia odvlečení do zajatia.
A predsa akoby nad ním poza mraky presvitalo slnko. Aj uprostred tej beznádeje vidí nádej a
zrazu z plaču sa nám vynárajú slová plné viery a očakávania na Hospodina. Prorok aj uprostred
toho marazmu, ktorý prežíva, dokáže vnímať Hospodinove skutky lásky, cítiť Jeho milosrdenstvo a
očakávať dobrú budúcnosť.
Tak aj ja nechcem v tejto správe iba vyplakávať, ako bolo a je všetko zlé, ako sa nám nedarí a
čaká nás iba neradostná budúcnosť. Chcem naopak vnímať, že ani v roku 2021 Hospodinove skutky
lásky v našom zbore neprestávali. Aj my sme neraz okúsili Jeho milosť. Zároveň vás chcem
povzbudiť k tomu, aby sme aj naďalej očakávali na Neho a neprestali Mu dôverovať.
Koľko skutkov Hospodinovej lásky sme zažili aj v uplynulom roku! Skúsme si pre ne otvoriť
svoje oči: Koľko požehnaných stretnutí na Službách Božích, modlitbách, či iných zborových
aktivitách! Aký požehnaný bol Zborový deň, alebo denné detské tábory! Z Božej milosti sa nám
podarilo dokončiť rekonštrukciu interiéru Nového kostola! K tomu náš cirkevný zbor porástol, čo sa
týka počtu jeho členov. Prišlo do neho viacero nových ľudí. Na naše prekvapenie, v tomto školskom
roku výrazne pribudol aj počet deti, ktoré navštevujú evanjelické náboženstvo. V dnešnej dobe, keď
cirkvi skôr počtom z roka na rok klesajú, sú to pre nás priam malé zázraky. Skutočné skutky
Hospodinovej lásky!
Situácia je vážna. O nej svedčia aj výsledky sčítania obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo minulý
roka a ktorého výsledky sme sa pred nedávnom dozvedeli. Nepotešili nás, hoci, úprimne, obávali
sme sa oveľa väčšieho poklesu tých, ktorí sa hlásia k našej cirkvi. Okrem toho vnímame okolo seba
nielen postupujúcu sekularizáciu, ale neraz doslova až otvorene nepriateľský postoj voči
kresťanstvu. Množia sa útoky na kostoly, či vulgárne výpady voči veriacim. Mnohí prechádzajú
vážnou krízou viery...
Úlohou nášho zboru nie je však splynúť so všeobecným trendom skepsy a beznádeje. Naša úloha
je podobná ako bola Jeremiášova – síce pravdivo pomenovať biedu dnešnej doby, ale zároveň aj
jasne poukazovať na východisko. Ukazovať, že za mrakmi je slnko Božej milosti a ono raz musí
jasne zažiariť. Prajem všetkým nám, aby aj v tomto roku 2022 to Slnko spravodlivosti mocne
svietilo nielen nad naším zborom, ale z nášho zboru svietilo aj do sveta okolo nás. Amen.
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Činnosť zborového presbyterstva
Peter Synak, zborový dozorca
Presbyterstvo cirkevného zboru sa stretáva spravidla raz za mesiac okrem letných prázdnin.
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sme boli nútení niektoré stretnutia vynechať.
Neosvedčila sa ani online forma kvôli technickým problémom so spojením. Zasadnutia sa konali
spravidla druhý utorok v mesiaci. Viedlo ich striedavo predsedníctvo zboru, t. j. predsedajúci farár
br. Martin Šefranko v prvom a br. Ondrej Majling v druhom polroku a dozorca br. Peter Synak.
Termíny stretnutí:
16. február 2021;
23. marec 2021;
22. jún 2021;
7. september 2021;
10. október 2021.
Presbyterstvo v súlade s cirkevnou ústavou a zborovým štatútom riadilo a zodpovedalo za prácu
cirkevného zboru. Okrem iného pripravilo zborové konventy:
volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku 8. augusta 2021;
výročný zborový konvent 12. septembra 2021. Termín konventu bol posunutý kvôli nepriaznivej
epidemiologickej situácii;
volebný konvent na funkcie predsedníctva BAS ECAV na Slovensku.
Dôležité uznesenia presbyterstva v roku 2021:
č. 2/2021: Presbyterstvo cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska schvaľuje / navrhuje
zvýšenie cirkevného príspevku na rok z 12€ na 24€ za každého člena zboru.
č. 10/2021: Presbyterstvo cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska vyjadruje ľútosť nad
tragickou udalosťou, ktorá sa stala dňa 9. mája 2021v zborovom dome na Legionárskej 2
v Bratislave a pri ktorej vyhasli životy dvoch členov mladej rodiny – Niny a Nathanaela.
Vyprosujeme milosť pre pozostalého otca rodiny, brata Vladislava, ostatnú rodinu a spoločenstvo
cirkevného zboru.
č. 11/2021: Presbyterstvo cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska volí za predsedajúceho
farára brata Ondreja Majlinga na obdobie 1.7.2021 – 30.6.2023.
č. 13/2021: Presbyterstvo cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska súhlasí s pravidelnou
mesačnou odmenou pre každého z volených farárov CZ vo výške 200€ netto s účinnosťou od
1.9.2021. Zároveň farárom nebudú vyplácané ofery, na ktoré majú podľa vokátora nárok. V tomto
zmysle sa vokátory zborových farárov upravia a budú postúpené na schválenie zborovému
konventu a seniorálnemu presbyterstvu.
č. 15/2021: Presbyterstvo cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska schvaľuje upravený
štatút zboru.
č. 16/2021: Presbyterstvo cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska súhlasí a víta iniciatívu
sestry Křenkovej na založenie podpornej skupiny pre dlhodobo chorých a invalidných dôchodcov
v produktívnom veku a súhlasí s poskytnutím priestorov pre túto službu
Presbyteri zboru pracujú vo výboroch, ktoré koordinujú prácu v jednotlivých oblastiach
a pripravujú podklady na zasadnutia presbyterstva:
Bohoslužobný výbor (BV);
Výbor pre vnútornú a vonkajšiu misiu (VVVM);
Hospodársky výbor (HV);
Výbor pre diakoniu (VpD).
Členovia presbyterstva v roku 2021 v abecednom poradí:
Martin Dziak – predseda VpD;
Peter Holotík – člen HV;
Ján Huba – predseda BV;
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Mária Korenicová – členka BV a VVVM;
Jozef Kováč – člen VVVM;
Martin Kováč – zástupca zborového dozorcu, člen HV;
Ondrej Majling – zborový farár;
Jozef Minarič – člen HV;
Andrej Mišina – predseda VVVM;
Peter Mozola – zborový kaplán, riaditeľ Univerzitného pastoračného centra;
Peter Synak – zborový dozorca;
Daniel Šebeň – člen VVVM;
Martin Šefranko – zborový farár;
Vladimír Šolc – zborový kurátor, člen HV.
Počas roku skončil mandát člena presbyterstva br. Petrovi Mozolovi ako riaditeľovi UPC Mosty
v súvislosti s prechodom UPC Mosty pod generálnu cirkev.
V presbyterstve chýba jeden člen, ktorý by zároveň vykonával funkciu predsedu HV. Vedením
výboru je dočasne poverený br. Maroš Oleár.
Stručné správy za jednotlivé výbory:

Výbor pre vonkajšiu a vnútornú misiu, Andrej Mišina
Kvôli pandémii koronavírusu výbor nepracoval celkom podľa zaužívaných zvykov. Výbor
zorganizoval zborový deň, ktorý sa po ročnej prestávke konal 13.6.2021 v tábore Detskej misie
Prameň v Častej. Zborový deň sprevádzali niektoré obmedzenia počtu účastníkov, aj organizácia
stretnutia a stravovania, ktoré sa konali vonku. Niekoľko rodín sa stretlo už v piatok a sobotu.
Počas nedeľných bohoslužieb sme si krátkou chvíľou ticha pripomenuli tých, ktorí náš zbor, ale aj
naše rodiny, priateľov a známych opustili počas pandémie a tiež na obete tragédie výťahu na
Legionárskej 2. Súčasťou programu bol hraný príhovor pre deti s biblickým príbehom o Eliášovi a
jeho povolaní. V kázni brat farár Majling pokračoval v tejto téme krízou, ktorou prechádzal Eliáš a
jeho novým povolaním.
Počas viacerých týždňov v roku 2021 sme sa nemohli stretávať na Službách Božích ani iných
spoločenstvách. Napriek tomu sa počas leta uskutočnili aj detské denné tábory a dorastový tábor.
Žiaľ, stretávanie spevokolu sa úplne zastavilo a momentálne sa spevokol nestretáva v žiadnej
forme. Sme vďační za kapely, ktoré svojou službou slúžia aj na bohoslužbách.
K pravidelnému prezenčnému stretávaniu sa podarilo vrátiť spoločenstvu biblických hodín, ktoré
sa po novom od októbra stretáva vo štvrtok o 18.00 hod. v zborovej sieni, resp. kostole, podľa
aktuálnej pandemickej situácie. Štvrtkový termín bol odporučený kvôli sprístupneniu tohto
spoločenstva tým veriacim, ktorí z rôznych dôvodov na sobotňajšiu biblickú hodinu chodievať
nemohli. Tešíme sa z každého, kto týmto krokom mohol začať do tohto spoločenstva chodiť.
Koncom roka už výbor neplánoval organizovať vianočný bazár.
V roku 2022 sa túžime priblížiť normálnemu stavu stretávania sa na našich spoločenstvách.
Momentálne sa konajú v cirkevnom zbore detské besiedky, dorast a spoločenstvo Offline. Obnovujú
sa aj pravidelné ranné modlitebné stretávania počas týždňa, vyučovanie konfirmandov aj
stretávanie dorastu. Tešíme sa z biblickej hodiny, rovnako tak z konania bohoslužieb, okrem
lamačských, ktoré sa zo špecifických dôvodov v súčasnej situácii nekonajú.
Výbor plánuje všetky akcie počas roka, ako je zborový deň pred letnými prázdninami,
zborový deň pri začiatku školského roku, tiež vianočný bazár. Verím, že podarí nájsť cestu
k obnoveniu spevokolu.
Všetky sestry a bratov vyzývam k aktívnemu členstvu v našom zbore. Využívajme svoje
talenty či sú organizačné, či hudobné, diakonické, hospodárske, či vedenie k modlitbám za náš zbor
a našu cirkev. Nech Pán podporí naše snahy, dá nám zdar a požehnanie.
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Bohoslužobný výbor (BV) Ján Huba ml.
Bohoslužobný výbor (BV) sa stretáva v zasadačke na Legionárskej ulici v utorok o 19:00 hod. V
kalendárnom roku 2021 bolo stretnutí menej kvôli obmedzeniam spojených s pandémiou.
Stretnutia sa zúčastňujú presbyteri, ktorí patria do výboru, bratia farári, brat dozorca,
zástupcovia spoločenstiev, zvukári a iní dobrovoľníci, ktorí sa aktívne zapájajú do bohoslužobného
života. V priemere 9 ľudí.
Úloha BV je pomáhať s prípravou Služieb Božích a iných stretnutí v kostole. Naším cieľom je,
aby tieto stretnutia boli zaujímavé, a tiež aby sa do prípravy mohli zapojiť všetci členovia
cirkevného zboru a spoločenstvá, ktorí majú o takúto službu záujem.
BV pripravuje Dopoludnie v kostole, ktoré sa koná raz za mesiac, väčšinou druhú nedeľu
v mesiaci, v čase druhých Služieb Božích. Avšak v roku 2021 sme mali Dopoludnie v kostole za
účasti veriacich len v októbri a novembri. V prvých štyroch mesiacoch kalendárneho roka a znovu
v decembri sa Služby Božie nekonali v kostole kvôli pandémii. V mesiacoch máj až august
prebiehala rekonštrukcia kostola a Služby Božie sa konali v náhradných priestoroch (zborová sieň,
modlitebňa Cirkvi Bratskej). Vďaka premietaciemu tímu a ochotným spolupracovníkom (hudba,
spev) mohli byť aj v týchto mesiacoch Služby Božie vysielané pravidelne a tak členovia zboru, ktorí
mali záujem, úplne nestratili kontakt s kázaným Božím slovom, piesňami a aktuálnymi
informáciami zo života cirkevného zboru. Pomocou online vysielania sa deti mohli zúčastniť na
nedeľnej besiedke alebo kapela zahrať na Službách Božích.
Členovia BV plus ďalší spolupracovníci pripravujú raz za dva mesiace Služby Božie, ktoré sa
svojím obsahom aj formou prihovárajú detskému poslucháčovi. Tieto Služby Božie navštevujú
rodičia spolu s deťmi. Detská besiedka sa v túto nedeľu nekoná. Vďaka možnosti vysielať Služby
Božie online, sa Božie slovo, piesne detí a zaujímavé scénky dostali aj k tým, ktorí v tomto roku
rôznych obmedzení nemohli prísť osobne.
Náš cirkevný zbor mal naplánované návštevy a podujatia, ktoré sa žiaľ kvôli situácii s pandémiou
nepodarilo uskutočniť. Avšak veľká udalosť v tomto roku je prvý krok rekonštrukcie kostola,
v ktorej sme medzi mnohým iným získali aj podstatne viac priestoru vpredu pred oltárom pre deti,
kapely, spevokoly a prísľub lepších zvukových a technických možností v krátkej budúcnosti. Vďaka
za to patrí Pána Bohu a nepochybne členom cirkevného zboru, ktorí s prácou pomáhali.

Hospodársky výbor (Maroš Oleár, poverený vedením HV)
HV sa vzhľadom na situáciu takmer nestretával. Komunikoval inými spôsobmi podľa
potreby. Priebežne riešil hospodársko-ekonomickú a právnu agendu s prihliadnutím na
hospodárne využívanie prostriedkov cirkevného zboru.
Výbor pokračoval v projektovom financovaní https://legionarska.sk/projekty, kde sa
zbierajú a zabezpečujú finančné prostriedky na podporu viacerých projektov z individuálnych
darov.
Ďalej pokračuje priebežne financovaný projekt 01, Podpora služby v zbore. Pri projekte 04,
Bezbariérový prístup do kostola sa projekt zrealizoval. Pozostával zo samotnej rampy, nového
vstupu - schodiska z travertínu, asfaltovej časti, stĺpikov pre zabezpečenie vstupu, dlažby a
vstupných dverí. Projekt 10, Rekonštrukcia elektroinštalácie - projekt sa zrealizoval a dokončujú sa
detaily. Rekonštrukcia bola komplexná. Pozostávala z novej elektroinštalácie, nových zdrojov
svetla, vzdialeného ovládania osvetlenia, maľovania stien, maľovanie mreží na podlahe pre
teplovzdušné vykurovanie, novej podlahy, rekonštrukcie lavíc a podlahy pri laviciach, maľovania
schodísk.
Výstupy HV boli na vyžiadanie dané k dispozícii Revíznemu výboru. Počas roku 2021
zastrešoval výbor okrem bežných opráv a údržby aj ostatné práce. Spomeniem napr: nutnú výmenu
výťahu na Legionárskej 2, kde boli splnené všetky požiadavky príslušných úradov a v najbližšom
čase sa začne s realizáciou výmeny.
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Počas roka priebežne boli uzatvárané nové zmluvy o prenájme bytov tam, kde predošlé
skončili. Naďalej pokračujú aj snahy o zámenu pozemkov medzi Hlavným mestom SR Bratislava
(pozemky sa nachádzajú pred Novým kostolom) a naším cirkevným zborom (pozemky na
Račianskom mýte.)

Výbor pre diakoniu (Martin Dziak)
Členovia výboru pre diakoniu konali službu len v rámci pandémiou obmedzených možností.
Osobné stretnutia, či návštevná služba v domácnostiach sa nekonala. Jedna zo sestier udržiavala
intenzívny každodenný telefonický kontakt s okruhom členov klubu seniorov. Druhá zo sestier
konala podľa možností návštevnú službu v SED BA. Vo februári sa konal online-seminár na
podporu zborovej diakonie, organizovaný ústredím ED, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca nášho
výboru. Jeden z našich členov koordinoval stretnutia správnej rady SED BA, ktorá sa stretla
v priebehu roka 2x. Členovia výboru zorganizovali v predvianočnom čase list s duchovným
povzbudením pre členov klubu seniorov a tiež s pomocou ďalších dobrovoľníkov zabezpečili nákup,
zostavenie a distribúciu vyše 70 kusov vianočných balíčkov pre seniorov nášho zboru.
Výbor sa stretol v uplynulom roku 1x a to 11.10.1021, kde sme diskutovali o organizačných
veciach, o súčasných možnostiach služby, ale i o potrebe osloviť nových členov výboru.

K Službám Božím
Ondrej Majling
Konanie Služieb Božích bolo počas roku 2021 ovplyvnené dvomi dôležitými faktormi: Tým
prvým bola stále prebiehajúca pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace vládne pandemické opatrenia.
Tým druhým faktorom bola rekonštrukcia interiéru nášho kostola, ktorá prebiehala v jarných a
letných mesiacoch.
Od 1. januára platil celoštátny lockdown a zákaz verejných bohoslužieb, ktoré sa nemohli
vykonávať až do konca apríla. Druhý lockdown bol vládou zavedený na prelome mesiacov
november a december. Trval však iba necelé tri týždne.
Počas tohto obdobia sme prešli do online priestoru a každú nedeľu sme vysielali
prostredníctvom YouTube buď celé Služby Božie, alebo duchovné slovo niektorého z duchovných
nášho cirkevného zboru. Táto služba pokračovala aj po skončení zákazu bohoslužieb, keďže sa ich,
kvôli obmedzeniam, nemohli zúčastňovať všetci členovia nášho zboru. Touto cestou sa chcem
poďakovať tímu našich technikov, kameramanov, zvukárov atď., ktorí venovali tejto službe svoj čas
a schopnosti. Aj podľa ohlasov, ktoré sme na tieto prenosy dostali, boli vysielané na vysokej
technickej úrovni.
Celkovo sme z nášho zboru vysielali 31 prenosov, res. záznamov Služieb Božích, alebo
duchovného slova. Sledovanosť sa pohybovala v priemere okolo 600-700 zhliadnutí. Viac to bolo v
čase lockdownov, o niečo menej v čase povoleného konania prezenčných Služieb Božích.
Služby Božie sa po zvyšok roka mohli vykonávať prezenčne, ale iba za obmedzených
podmienok, ktoré sa menili podľa aktuálnej pandemickej situácie. Keďže sa podmienky najmä k
záveru roka menili takmer každý týždeň, vyžadovalo si to od nás značnú flexibilitu a schopnosť
rýchlo zareagovať na vzniknutú situáciu.
Prezenčné Služby Božie sa v našom zbore konali od Nedele Svätej Trojice, 30. mája. Do
konca augusta však prebiehala rekonštrukcia Nového kostola. Počas nej sa nedeľné Služby Božie o
8:30 konali v modlitebni Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici. Bratom a sestrám zo zboru Cirkvi
bratskej sme vďační za ich ústretovosť a ochotu nás prichýliť.
Služby Božie o 10:00 sa počas rekonštrukcie konali v zborovej miestnosti a boli určené
predovšetkým rodičom detí, ktoré sa zúčastňovali detských besiedok. V zborovej miestnosti sa
konali aj večerné Služby Božie v nedeľu a utorok. Provizórium, v ktorom sme sa nachádzali, sa, žiaľ,
prejavilo aj nízkou účasťou na Službách Božích. Hoci sme v priestoroch Cirkvi bratskej našli veľmi
príjemné prostredie, predsa len, väčšine členov zboru chýbal domáci kostol, v ktorom máme svoj
tradičný duchovný domov.
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Od prvej septembrovej nedele sme sa opäť vrátili do Nového kostola. Postupne sa do neho
sa začali vracať ľudia a návštevnosť Služieb Božích narastala. Boli nedele, keď Služby Božie o 10:00
prekročili počet 100 prítomných a teda sa začali približovať počtom, na aké sme boli zvyknutí pred
pandémiou.
Tento postupný rozlet zastavil druhý lockdown, po ktorom sme fungovali v režime OP
(očkovaní a prekonaní) s obmedzeným počtom účastníkov. Najprv to bolo maximálne 32, neskôr
53 ľudí. V tomto režime sme prežili vianočné sviatky. Z organizačných dôvodov sa už druhýkrát po
sebe nekonali štedrovečerné bohoslužby.
Napriek mnohým obmedzeniam, zákazom, ale aj strachu a ľahostajnosti mnohých, sme na
Službách Božích prežili mnoho požehnaných a vzácnych chvíľ. Možno počas tohto roka nebola veľa
výnimočných vystúpení, alebo nezvyčajných príležitostí. O to viac sme sa naučili vychutnávať si
obyčajné osobné stretnutia a rozhovory.
Raz sa nám podarilo zorganizovať prezenčne Služby Božie nielen pre deti a dvakrát sme sa
prezenčne stretli na Dopoludní v kostole. Hudbou nám na nich poslúžili kapela L+ Band, Yzop a
hudobníci okolo brata Mateja Trepáča. Okrem domácich kazateľov nám kázňou poslúžili bratia Ján
Kolesár z CZ Petržalka, Boris Mišina, Ivan Lukáč z Dúbravky a Ondrej Baranec – študent EBF UK.
Raz, ako lektori zborového vzdelávania NEON+, slúžili sestra Lenka Žúborová a brat Martin Lichý.
Na Službách Božích nielen pre deti poslúžili slovom manželia Kováčovci.
Kantorskú službu vykonávali bratia Stanislav Tichý, Jozef Budaj a Ivan Valenta, ktorý však
svoju službu musel z rodinných dôvodov prerušiť. Počas roka začal v našom zbore vypomáhať brat
Peter Šoltés z Holíča. Na niekoľkých Službách Božích poslúžila sestra Veronika Dekánková. V jednu
nedeľu nám hrala sestra Mária Hroboňová a na sklonku roka sa pridal mladý brat Patrik Ďurovič,
študent z Rimavskej Soboty. Dvakrát v Lamači a raz na večerných Službách Božích poslúžila sestra
Juliana Kristína Majlingová.
V rámci Služieb Božích sa konali aj dva zborové konventy – 8. augusta sme volili
generálneho dozorcu našej cirkvi a 12. septembra prebehol výročný účtovný konvent nášho zboru.
Priemerná účasť na Službách Božích o 8:30 – 36 ľudí (28x), o 10:00 – 62 ľudí (18x), 18:00
– 17 ľudí (28x) , utorok 18:00 - 12 ľudí (27x)
Okrem Legionárskej sa Služby Božie konali aj v Lamači a to od prvej júlovej nedele. Tu
nastala zmena v mieste stretávania. Keďže Miestny úrad prenajal priestory Spoločenského centra,
kde sme sa predtým stretávali, komerčnej firme, ponúkol nám namiesto nich miestnosť v budove
kina. Táto je síce menšia, než pôvodné priestory, má však lepší prístup najmä pre starších bratov a
sestry. Zo strany mestskej časti je spolupráca a komunikácia veľmi dobrá. Veľmi si cením ich
ústretovosť a pochopenie aj pre naše malé evanjelické spoločenstvo. O prípravu bohoslužobnej
miestnosti a organizovanie služieb Božích sa vzorne starala aj v tomto roku rodina Valentová. Od
konca novembra sa dočasne Služby Božie v Lamači nekonajú z pandemických dôvodov.
Priemerná účasť na Službách Božích v Lamači – 14 (20x)
Služby Božie sa pravidelne konali aj v troch domovoch sociálnych služieb – v EDS na
Partizánskej, v DSS Na Barine v Lamači a DSS ARCHA Rozvodná. Aj ich konanie bolo poznačené
pandemickou situáciou a konali sa v oveľa menšej miere než počas bežnej situácie. Na Službách
Božích v EDS slúžili aj duchovní z CZ Dúbravka. Na Službách Božích v DSS Na Barine nám ako
kantor slúžil brat Ján Simonyi, obyvateľ DSS. Organizačne ich zabezpečovalo sestra Anna
Dukičová.
Priemerná účasť na Službách Božích v EDS – 20 ľudí (37x), v DSS Na Barine – 11 ľudí (9x)
a v DSS ARCHA – 10 ľudí (5x).
Otvorená zostáva otázka stvárnenia Služieb Božích v našom zbore tak, aby boli
zrozumiteľné aj pre ľudí, ktorí nevyrastali v prostredí našej cirkvi a mladšiu generáciu, ktorá svoju
vieru prežíva trochu inak, než generácia staršia. Viem, že v našom zbore je to téma, ktorou sa
zaoberáme niekoľko rokov. Máme dopoludnia v kostole, ako aj Služby Božie nielen pre deti. Mojou
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túžbou je však to, aby na každých Službách Božích sme cítili, že sa smieme do nich aktívne zapojiť,
poslúžiť na nich a tak spoločne zdieľať našu vieru v Pána Ježiša.

Detská besiedka a práca s deťmi
Lenka Izáková a Alena Popiková, poverené vedúce besiedky
Detská besiedka
Rok 2021 sa začal tiež pandemickými opatreniami a to pre nás znamenalo pokračovať
v nahrávaní besiedok pre deti. Trvalo to celkom dlho, až do konca mája. Potom sme sa ešte
prezenčne mohli s deťmi stretnúť 4x až do prázdnin. Napriek všetkému sme vďační, že aj takýmto
spôsobom sa mohlo šíriť Božie slovo. V septembri sme začali s radosťou besiedku prezenčne
a s vierou, že to potrvá čo najdlhšie. Situácia sa zmenila v novembri, a my sme sa rozhodli ísť do
online besiedok cez platformu TEAMS. Bola to dobrá skúsenosť aj pre nás, keď nefunguje kamera,
či vypadnú deti kvôli signálu. Ale spoločenstvo s deťmi aj takto cez kamery bolo skvelé. Vidieť ako
sa rýchlo dokážu prispôsobiť dnešnej dobe. My učitelia sme boli povzbudení aj počtom pripojených
detí a aj ich pozornosťou. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu za možnosti, ktoré nám dáva.
Veď to čo je najdôležitejšie, je práve to, aby sa Božie slovo šírilo akýmkoľvek spôsobom – hoci sa
menia podmienky, Božie slovo sa nemení.
Na besiedke sme preberali tieto témy:
1. Mladšia besiedka
Nová zmluva – Ježiš ako dieťa, prvý zázrak a uzdravenia
2. Staršia besiedka
Dokončenie príbehu o Jákobovi, život Mojžiša, Ježiš vyučuje, veľkonočné udalosti
Rozdelenie detí v roku 2021:
V čase (január –júl), keď sa stretávame v priestoroch CZ na Legionárskej a aj nahrávame
besiedky na kanáli Youtube:
1. Mladšia besiedka
2. Staršia besiedka

od malička po 2. ročník
3. – 6. ročník

Učitelia na besiedkach:
1. Mladšia besiedka: Jarmila Kundriková, Ali Popiková
2. Staršia besiedka: Lenka Izáková, Janka Osuská, Ľubica Hrušovská
Učitelia na besiedkach, ktoré sa robili v mesiaci november-december online cez TEAMS:
Lenka Izáková, Ľubka Hrušovská, Ali Popiková

Detský Klub Benjamín
V roku 2021 to veru nebolo jednoduché pre naše detské kluby. Od januára do leta sme sa
nestretávali, práve kvôli pandemickým opatreniam. Začali sme až tretí septembrový týždeň. Na
klub prišli mamičky s deťmi, v priemere 7 detí na stretnutie. Bol to požehnaný čas s najmenšími
v spoločenstve pri biblických príbehoch. Vidieť deti napredovať aj pri ich raste je niečo krásne.
Tieto stretnutia máme spestrené pesničkami, hrami, rozcvičkou a inými aktivitami.
Takéto priateľské stretávanie mamičiek s deťmi sa koná každú STREDU, od 9.00 - 12.00 hod,
na Legionárskej ulici č.4, v Bratislave (v priestoroch nášho Evanjelického cirkevného zboru).
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Program pre deti je presne stanovený a obsahuje tieto body:
Herňa
rozcvička detí s mamičkami
biblické príbehy
prvé skúsenosti s kolektívom
občerstvenie
divadielko
hry
tvorivé aktivity
Zodpovedná osoba: Ali Popiková, 0917 730 834, alipopikova@gmail.com

Denné detské tábory rok 2021
Termíny detských táborov v roku 2021:
DDT1 – 1.-9.7.2021 (6 dní)
DDT2 – 12.-16.7.2021 (5 dní)
Téma tábora: Na kráľovskom dvore
Ústrednou postavou tém tábora bola kráľovná Ester. Aj vďaka prípravnému tímu tábora sa
miestnosť, v ktorej sme sa stretávali premenila na kráľovský dvor. Deti si mohli príbehy o Ester
lepšie predstaviť vďaka realizovaným scénkam. Aktivity boli prispôsobené téme dňa. V našom
programe nechýbali výlety (Železná studnička, Bratislavský hrad) a hry v interiéri aj exteriéri.
Najobľúbenejšou hrou tábora je mestská hra, kde si deti precvičili pamäť. Ich úlohou bolo pomocou
učenia básní o Ester posúvať sa zo stanovišťa na stanovište. Celý týždeň vyvrcholil slávnosťou
Púrim. Už počas týždňa sa museli pripravovať na tento sviatok – výroba masiek, príprava
miestnosti a slávnostného obeda. A na záver boli deťom odovzdané kráľovské ocenenia.
Vedúci na oboch turnusoch: Matej Trepáč, Ali Popiková, Lenka Izáková, Martin Šefranko,
Ondrej Majling, Janči Skalský, Anitka Kučinská, Kika Králová, Peťa Zahorcová, Jožo Budaj, Ondrej
Majling ml., Matej Popik, Anika Trepáčová, Frodo Tomek
Začínajúci pomocníci: Ester Popiková, Julka Majlingová, Emka Trcková, David Popik
Pre viac informácií nám napíšte tabory.legie@gmail.com alebo zavolajte 0917 730 834.

Detský orchester
Mária Šebestová
Detský orchester má za sebou ďalší rok svojej činnosti. Deti svojou hrou pravidelne slúžili na
službách Božích, službách Božích (nielen) pre deti alebo Dopoludniach v kostole. Opakujúca sa
mimoriadna situácia roku 2021 nás utvrdila v tom, že spoliehať sa na Božiu prozreteľnosť je
najlepší spôsob v neistých časoch. Kvôli pandemickej situácii orchestrík nehral na mnohých
plánovaných, ale napokon neuskutočnených podujatiach.
Napriek sťaženým podmienkam deti nacvičili ďalšie piesne. Mohlo sa tak udiať vďaka Slávkovi
Kráľovi, ktorý neúnavne, ochotne a pohotovo prepisuje a upravuje piesne pre hudobné nástroje
v orchestri.
Počas uplynulého roka ostalo zoskupenie detského orchestra v rovnakej zostave, na hudobné
nástroje v detskom orchestri hrajú: Esterka Bobocká (sopránová flauta), Malka (priečna a altová
flauta) a Martinko Šebestovci (sopránová flauta a saxofón), Alicka Bahnová (husle), Esterka
Popiková a Juliana Majlingová (klavír) a Ivanko Dinžík (gitara). Veľkú radosť máme z doposiaľ
najmladších členov nášho orchestríka, Sárka Bobocky a Miška Šebestu, usilovne nacvičujú piesne
a výrazne posilnili sekciu huslí.
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Vždy, keď sa situácia v našej krajine zlepšila a stretávanie bolo povolené, deti sa schádzali na
nácvikoch v nedeľu pred službami Božími. Počas nepriaznivejšieho obdobia pokračovali deti
v nácvikoch v domácom prostredí.
Akoby zázrakom sa nám podarilo pripraviť a užiť si koncom októbra 2021 víkendové sústredenie
orchestríka v CZ Jabloňovce. V útulnom prostrední sme naše nácviky zamerali na prípravu piesní
pre adventné a vianočné obdobie, spoločne sme sa schádzali a zamýšľali nad Božím slovom, išli na
výlet do Brhloviec, zažili pravú jesennú opekačku a večer zrelaxovali pri spoločnom filme. Na záver
sústredenia orchestrík poslúžil na SB v CZ Bátovce, kde sme tiež využili príležitosť prihovoriť sa
domácemu cirkevnému zboru a v krátkosti predstaviť činnosť nášho telesa. Realizáciu tohto
sústredenia berieme ako zázrak a dar zároveň, pretože sme už niekoľkokrát plánovali prežiť
spoločný orchestríkovský víkend, avšak kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sme museli naše
plány odložiť.
Aj naďalej ostávame otvorení deťom, ktoré by sa k nám chceli pridať, svojou hrou chváliť Pána
Boha, slúžiť svojim bratom a sestrám v Kristovi a zažiť mnoho príjemných a zábavných chvíľ. Všetci
ste srdečne vítaní a veľmi sa na každého tešíme.
Zodpovední pracovníci: Mária Šebestová a Katka Bobocká

Vyučovanie evanjelického náboženstva
Ondrej Majling
V aktuálnom školskom roku 2021/2022 vyučujeme náboženstvo na 13 základných školách a 1
gymnáziu. Napriek našej opakovanej snahe sa nám stále nepodarilo dostať sa na Gymnázium
Vazovova, hoci tam vieme o deťoch, ktoré o evanjelické náboženstvo majú záujem. Pravdupovediac,
v tomto sme ani netlačili na pílu, pretože oproti minulému roku nám vypadli dve katechétky a
kapacitne vyučovania zvládame už takmer na hrane. V septembri nás to stálo veľa energie a času,
kým sme všetky hodiny skoordinovali tak, aby boli pokryté. Vyučujeme až 60 hodín! Niektorí
katechéti tak vyučujú na 3-4 školách. V tomto školskom roku je prihlásených 149 žiakov (o 21 viac
ako v predchádzajúcom školskom roku), z toho 92 (81 v minulom roku) na 1. stupni, 55 (42) na 2.
stupni a 2 (5) na Gymnáziu. Vyučujú obaja farári nášho zboru a 5 katechéti: Ali Popiková, Vierka
Kováčová, Miti Kováč, Matej Trepáč a Matúš Korenko. Svoje pôsobenie v našom zbore ako
katechétky ukončili z rodinných a pracovných dôvodov sestry Lucia Gallayová a Lucia Kmecová,
ktorým sa chcem aj touto cestou poďakovať za ich službu. Medzi deťmi boli obe mimoriadne
obľúbené. Naopak, medzi katechétov pribudol brat Matúš Korenko, študent EBF UK.
Aj v minulom roku bolo vyučovanie náboženstva silne poznačené obmedzeniami vyplývajúcimi z
opatrení proti šíreniu COVID-19. Do začiatku mája sa náboženstvo prezenčne nevyučovalo vôbec.
Niektorí katechéti, podľa toho, ako to škola umožnila, však vyučovali online, alebo aspoň mailom
posielali žiakom pracovné listy a zadania.
V novom školskom roku zatiaľ vyučujeme viacmenej stabilne až na krátke prerušenie na prelome
novembra a decembra. Vyučovania je však stále poznačené preventívnymi opatreniami – často sa
stáva, že sa žiaci, alebo celá trieda dostanú do karantény a preto sa hodina nemôže uskutočniť. Na
niektorých školách zase nie je umožnené miešanie žiakov z rôznych ročníkov. Vyučuje sa tým
spôsobom, že každý týždeň má hodinu iná skupina tak, aby žiaci boli iba z jednej triedy, čo nie je
ani zďaleka ideálne.
Napriek všetkým komplikáciám sme vďační za možnosť tejto služby. Na hodinách vieme osloviť
deti z úplne sekulárnych rodín a to je odrazový mostík pre oslovenie aj ich rodičov. Ďakujem
všetkým vyučujúcim za to, že k tejto službe pristupujú s láskou a zodpovednosťou.
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Konfirmačná príprava
Martin Šefranko a Ondrej Majling
V r. 2021 bolo konfirmovaných 18 osôb, čo je o 1 viac ako v roku 2020. Z toho 3 dospelé sestry
boli konfirmované po individuálnej príprave,
2 členovia nášho zboru (1 chlapec a 1 dievča) boli so súhlasom nášho zboru konfirmovaní v
neďalekých cirkevných zboroch,
13 mladých ľudí (8 chlapcov a 5 dievčat) bolo konfirmovaných v našom kostole. Pre opravu
interiéru Nového kostola bol však, po dohode s rodičmi konfirmandov, termín slávnosti
konfirmácie posunutý na nedeľu 31. októbra 2021. Vzhľadom na vtedy platný covidautomat bol
počet účastníkov limitovaný. Na Službách Božích s konfirmáciou sa, popri samotných 13
konfirmandoch, mohli zúčastniť maximálne traja 3 členovia z ich príbuzenstva. Ďalším príbuzným
aj členom cirkevného zboru bol záznam z konfirmačných Služieb Božích sprístupnený na:
https://www.youtube.com/watch?v=v4AVSBfSA_0&t=1803s Konfirmujúcim farárom bol Martin
Šefranko. Jednému mladému bratovi, ktorý prípravu ku konfirmácii absolvoval, znemožnila účasť
na konfirmácii 31. 10. choroba. Bolo nám to ľúto. Po konzultácii s jeho rodičmi bude konfirmovaný
v náhradnom termíne v priebehu r. 2022.
V šk. r. 2021/22 nastúpilo do 1. ročníka konfirmačnej prípravy 11 mladých ľudí (6 chlapcov, 5
dievčat). Príprava sa koná v piatok o 15.00 h a vedie ju Martin Šefranko. Používame príručku Brána
viery otvorená (autor Bengt Pleijel). Po sľubnom začiatku sa epidemiologická situácia opätovne
zhoršovala a od záveru novembra príprava prebiehala dištančne. Cieľom prípravy, popri poskytnutí
vedomostí v základoch kresťanskej viery (Viem, komu som uveril), je aj budovanie – upevňovanie
spoločenstva. Práve napĺňanie tohto cieľa je pri dištančnej forme sťažené.
Vzácnu službu, v rámci možného, koná tím pod vedením Mateja Trepáča, ktorý pre
konfirmandov pripravuje online mladší dorast. (Martin Šefranko)
2. ročník konfirmačnej prípravy navštevuje 14 dievčat a 6 chlapcov, spolu 20 mladých ľudí.
Príprava prebieha každý piatok o 15:00 v kostole a používa sa príručka Brána viery otvorená. Vedie
ju Ondrej Majling. V období lockdownov a karantény prebiehala online prostredníctvom platformy
Webex. Konfirmačná slávnosť je predbežne naplánovaná na máj 2022, samozrejme, ak to
pandemická situácia dovolí. (Ondrej Majling)

Praca s dorastom
Matej Trepáč, zborový pracovník s dorastom a mládežou
V doraste sme prežili veľmi dobrý rok 2021. Bol síce jemne turbulentný, plný zmien, ale aj tak
sme v ňom zažili množstvo dobrého, veselého no najmä plnosť Božieho požehnania. Väčšinu jari
sme síce strávili kvôli pandémii ešte doma, no zaujímavými a prispôsobenými online stretnutiami
sme toto obdobie boli schopní preklenúť.
Spoločne s Mladším dorastom (11-13 roční) sme študovali, ako život „V izolácii“ prežívali biblické
postavy, skúmali sme, ako vieme „Žiť podľa Božej vôle“ a či bol „Ježiš dobrodružný alebo bol
dokonca rebel?“ Bol to vzácny čas plný hier, rozhovorov a od júna aj osobného stretávania sa. Naše
vzťahy boli posilnené aj letným denným táborom práve pre mladší dorast, ktorý organizoval
dlhoročný vedúci pre túto vekovú skupinu – Martin Miti Kováč. 29 dorastencov sa spolu so šiestimi
vedúcimi zamýšľalo nad tým, či je správny – v tejto dobe populárny – postoj „Nič ma netrápi...“
Po krátkej letnej pauze sme sa plní síl v septembri nanovo pustili do budovania nášho
spoločenstva. Tým, že sa slávnosť konfirmácie kvôli oprave kostola preložila z mája na október, a
zároveň v septembri nastúpili na konfirmačnú prípravu noví prváci, náš počet výrazne narástol aj z
tohto dôvodu sme posilnili rady spolupracovníkov v prípravnom tíme a pozvali Mateja Popika a
Kiku Královú, aby sa k nám pridali.
Vynikajúcim nápadom bolo zorganizovať na konci septembra v zborových priestoroch víkendovú
prespávačku, ktorá každého uistila, že v doraste má svoje miesto. Efekt prespávačky sme mohli
badať okamžite – každý piatok sa nás stretlo vyše 17, s nadšením chodili konfirmandi prváci,
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druháci a občas aj niektorí „tretiaci.“ Vzácnosťou bolo, že dorastenci mali záujem o hlbšie
rozhovory, či dokonca začali chodiť aj na stretnutia staršieho dorastu.
V novembri sa s z dôvodu časovej zaneprázdnenosti rozhodol rozlúčiť so službou mladšieho
dorastu náš vedúci Martin Miti Kováč. Poslúžil sériou tém „Extrémne premeny“, počas ktorej sme
na jeseň sledovali, ako Boh často dosť radikálne menil životy ľudí, a ako môže meniť aj ten náš, ak
Mu to dovolíme. Mitimu ďakujeme za jeho mnohoročnú službu a prajeme Božie požehnanie v
práci vedúceho Ústredného archívu ECAV na Slovensku a viacerými úlohami s ňou spätými.
Na konci novembra sme vplyvom zhoršenej pandemickej situácie boli opäť nútení presunúť naše
stretnutia do online priestoru. Nakoľko to ale nebolo prvýkrát, zmena bola pre nás hladká a
plynulá. Niektorí členovia tímu aj vďaka tomu mohli s dorastencami zdieľať svoje osobné svedectvá
o Božej prijímajúcej láske. Kalendárny rok sme zakončili špeciálnym spoločným Vianočným online
dorastom, na ktorom sa nás zišlo takmer 40.
Ešte pred ním sme pripravili pre našich
dorastencov malé prekvapenie, keď si každý mohol doma v schránke nájsť obálku s pár
drobnosťami a pozornosťami od dorastového tímu.
Po skúsenostiach s online dorastami v roku 2020, ktoré boli často neosobné a pre viacerých ľudí
nezaujímavé, sme sa s prípravným tímom rozhodli spraviť hneď od začiatku roku 2021 isté zmeny
vo fungovaní Staršieho dorastu (14-20 roční) – najmä v online priestore. Tradičné spoločné
stretnutia sme každý 3. týždeň vymenili za uvoľnenejšie osobnejšie rozhovory a hry v menších
skupinkách.
Už po krátkom čase, sme vedeli vyhodnotiť túto zmenu ako síce riskantnú, no veľmi efektívnu a
vhodnú pre naše spoločenstvo. Začalo chodiť viac ľudí, v menších skupinkách boli otvorenejší a
nastával tak priestor na plodné rozhovory o ich životoch. Vítaným bonusom bolo, keď sa jedna
chlapčenská a jedna dievčenská skupinka rozhodla stretávať sa pri štúdiu Biblie a modlitbách aj
pomimo dorastového času. Vďaka ochotným skúseným vedúcim tieto skupinky pretrvali po celý
rok a začiatkom roka 2022 na ne nadviazala aj ďalšia skupinka.
Stále sme však náležitý dôraz kládli aj na spoločné piatkové stretnutia, na ktorých sme študovali,
ako môžeme „Byť ako On.“ Na príklade života biblických postáv sme sledovali, ako môžeme
jednotlivé vlastnosti Božieho charakteru aplikovať a ukazovať aj v našich životoch.
Následne sme sa ešte konkrétnejšie vrhli na „Dorastový kurz prežitia,“ v ktorom sme riešili
konkrétne otázky a problémy života a hľadali na ne správne a biblické riešenie.
S nadšením sme uvítali fakt, že od konca mája sa naše stretnutia mohli konať už aj osobne v
suteréne na Legionárskej. Ešte predtým sme sa ale 21.mája zúčastnili „Celoslovenského stretnutia
evanjelikov ONLINE- Spolu na Mládeži,“ ktoré organizovala naša cirkev. Školský rok sme zakončili
tradičnou spoločnou opekačkou na Železnej studničke. Špecifickým úspechom bolo, keď sa nám
podarilo zorganizovať v lete mini-tábor („dorastovú chatu“), ktorý bol určený priamo našim starším
dorastencom. Tí v minulých rokoch totiž mali možnosť navštevovať (len) tábory organizované
Detskou Misiou, či Oblastným strediskom SEM-u. Práve z toho dôvodu bolo nesmierne vzácne byť
na pár dní (11.-15.7.) spolu na chate v rekreačnej oblasti Hrabovo pri Ružomberku. 16 ľudí – z toho
12 dorastencov – sa spoločne zamýšľalo nad štyrmi prioritami v živote: modlitba, odpočinok,
vzťahy a práca / služba, na základe audio-zamyslení od Mariána Kaňucha, seniora Turčianskeho
seniorátu.
Od septembra, po určitých zmenách v tíme vedúcich, sme rozbehli naplno naše dorastové
stretávania. Na základe Pavlovej myšlienky z listu Filipským 3:14 sme sa zamerali na metaforu
„Života v behu.“ Postupne sme sa zamýšľali nad tým, aký je náš cieľ, akou trasou ideme, aké sú na
nej odbočky, či na nej niekto beží s nami. Po výzve od Tomáša Sklárša, že sa máme stále
jednoducho snažiť pohybovať vpred, hoci by sme aj nebežali, sme nakoniec „dobehli do cieľa“ a
predstavovali si, čo za odmenu nás čaká v nebi. Po tejto „vyčerpávajúcej snahe“ sme nasledovný
dorast venovali Božej Oslave – chválili sme Ho mnohými piesňami, ale nemálo z nás aj svojim
umeleckým – výtvarným talentom. Bol to pre nás vzácny čas v Božej prítomnosti.
Po zavedení protipandemických opatrení sme adventný čas opäť strávili na dorastoch pred
obrazovkami počítačov, počas ktorých sme na základe knihy od Timothyho Kellera skúmali Pravý
zmysel Vianoc.
Som nesmierne vďačný všetkým ochotným spolupracovníkom a dobrovoľníkom, rovnako aj
cirkevnému zboru za podporu, vďaka ktorej sme všetky tieto stretnutia a akcie mohli organizovať.
Rád by som vymenoval členov Spoločného dorastového tímu, s ktorými sa do služby dorastencom
vydávam aj v roku 2022: Zuzana Dzielavová, Alžbeta a Ľudmila Hrušovské, Saška Kováčová,
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Kristína Králová, Matej Popik, Daniel Putiš, Martin Schön, Ján Skalský, Frederik Tomek a Anabela
Trepáčová.

Offline – Vysokoškoláci na Légiách
Stretnutia mládeže Offline prebiehali primerane možnostiam komplikovaného roku 2021..

Spoločenstvo evanjelických žien
Stretnutia žien sa v uplynulom roku kvôli pandémii COVID-19 nekonali.

Rodinné spoločenstvo
Už druhý rok po sebe sa nielen kvôli pandemickej situácii, ale aj kvôli iným komplikáciám,
nekonal náš rodinný zborový tábor. Táborový tím však zorganizoval aspoň rodinný mini-pobyt,
ktorý sa konal v dňoch 18. až 23. júla vo Vitanovej. Zúčastnilo sa ho 17 ľudí. Podľa situácie sa
stretávali aj domáce rodinné skupinky.

Ranné modlitebné stíšenia
Gerda Sýkorová, členka CZ
Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá 2 roky obmedzuje život – činnosť CZ, sme stretnutia
na ranných modlitbách (3x v týždni) začali v roku 2021 až v júni (koncom mesiaca). Pravidelne sa
skupinka (3-6 bratov a sestier) schádzala od septembra do konca novembra, kedy znovu nastal
lockdown. Na modlitbách sme Božie Slovo čítali podľa Tesnej brány. Témou modlitieb boli prosby
za ECAV, voľby nového generálneho dozorcu, aktuálne potreby cirkevného zboru, pracovníkov v
zbore, presbyterov, pracovníkov EDS slúžiacich pri klientoch, Biblickú hodinu – október, za
konkrétnych chorých bratov a sestry, za obnovu NK, robotníkov v ňom pracujúcich, za Wicklifovu
misiu, zborový deň, za mládež, Detskú besiedku, za bratov farárov zboru a ďalšie aktuálne potreby.
Vzhľadom k nepriaznivej zdravotnej situácii sestry Jelky Zaťkovej vedenie modlitebnej skupinky
prevzala v roku 2021 sestra Gerda Sýkorová.

Biblické hodiny
Ondrej Majling
Odchodom brata Milanka Jakša zostalo stáť toto spoločenstvo pred vážnou otázkou: Ako
ďalej? Práve on bol tým, ktorý mnoho vecí organizoval, pripravoval mesačné témy a oslovoval ľudí.
V prvom polroku sa preto uskutočnili dve pracovné stretnutia, na ktorých sme spoločne diskutovali
o tom, ako ďalej a či vôbec pokračovať ďalej.
Na ďalšom pokračovaní sme sa jednomyseľne zhodli. Otázkou zostávala otázka: Ako?
Spoločenstvo sa v posledných rokoch umenšovalo chorobami, alebo odchodom do večnosti tých,
ktorí naň predtým pravidelne chodievali a aktívne sa zapájali do jeho priebehu. Akútna preto
zostávala a zostáva otázka jeho omladenia. Aj z tohto dôvodu bolo spoločenstvo otvorené k
zásadným zmenám, ako je zmena času, zmena programu a tém, aby sa biblické hodiny stali
prístupnými aj pre mladšie generácie členov nášho zboru. K tejto diskusii boli pozvaní aj ich
zástupcovia. Trochu ma mrzí, že na pozvanie k diskusii a hľadaniu nových ciest nereagovali tak, ako
sme si možno predstavovali. Vzájomný dialóg by bol pre všetkých iste v mnohom obohacujúci.
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Výsledkom spomínaných diskusií bola zmena času konania biblických hodín zo soboty na
štvrtok 18:00, aby sme vyšli v ústrety strednej generácií, ktorá soboty často trávi mimo Bratislavy.
Štruktúra konania biblických hodín bola zachovaná a akurát sa doplnila o diskusiu a vzájomné
zdieľanie. Úlohy koordinátora biblických hodín sa ochotne ujal brat Dušan Kušnír.
Od septembra sa spoločenstvo biblických hodín, po skoro ročnej prestávke, začalo stretávať
nanovo. Najprv v zborovej miestnosti, neskôr, kvôli pandemickým opatreniam, v kostole. Od
októbra aj v zmenenom čase vo štvrtok o 18:00. Zmena času sa ukázala ako dobrý krok. Na biblické
hodiny si našli cestu viacerí noví ľudia nielen z mladšej generácie. Podarilo sa aj získať ďalších
spolupracníkov, ktorí sú ochotní pripravovať si témy a aktívne sa zapojiť do priebehu našich
stretnutí. Po počiatočnom pesimizme, hľadíme do budúcnosti s miernym optimizmom, že sa nám
toto požehnané spoločenstvo podarí nielen udržať, ale aj rozvíjať, aby ešte mnohým mohlo poslúžiť
na prehĺbenie ich viery.

Spevokol
Spevokol sa v uplynulom roku zo známeho dôvodu neschádzal.

Zborová diakonia
Ako mnoho iných oblastí, aj zborová diakonia bola poznačená pandémiou, pre ktorú sa
obmedzila iba na občasnú návštevnú a telefonickú službu. Tradičné akcie, ako je napr. stretnutie
seniorov, sa nekonali.

Kluby seniorov (Gerda Sýkorová)
V CZ Legionárska máme Klub seniorov s počtom 20 členov, ktorý sa pravidelne schádzaval
10 x ročne raz v mesiaci. Je súčasťou zborovej diakonie. Na stretnutí je prítomný vždy niektorý z
farárov, ktorý poslúži Slovom Božím. Je pri tom spev zo Spevníčka Biblických hodín, modlitby,
vzájomné zdieľanie. Vzhľadom k pandemickej situácii sa už 2 roky Klube nemohol uskutočniť, teda
ani v roku 2021.

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava
Beata Dobová, riaditeľka SED Bratislava
Deň, miesto, hodina a frekvencia stretnutí:
Služby Božie sa konali priamo u nás v zariadení v budove EDS, v priestoroch kaplnky podľa
momentálnych opatrení, ktoré v tom ktorom čase boli platné vo štvrtky o 10:00 hodine, kde sa aj
v roku 2021 striedali bratia farári Šefranko, Majling, Bednár a Lukáč z CZ ECAV BratislavaLegionárska a CZ Bratislava-Dúbravka.

Krátka charakteristika spoločenstva:
SED Bratislava svoju činnosť začalo v apríli 2013 ako Zariadenie pre seniorov. Našou
cieľovou skupinou sú seniori od 62 r. života so stupňom odkázanosti (4-6) na sociálnu službu
Zariadenie pre seniorov. Sme zariadenie rodinného typu s kapacitou 38 klientov. V našom
zariadení zabezpečujeme komplexné služby svojim klientom a to cez 24 hodinovú starostlivosť o ich
zdravie, telesnú pohodu a hygienu až po duchovnú a duševnú podporu klientom prostredníctvom
kvalifikovaného personálu.
Naším hlavným cieľom je zabezpečiť dôstojný život v bezpečnom prostredí ľuďom v starobe,
aby tak mohli aj na sklonku života cítiť Božiu starostlivosť a lásku.
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Porovnanie s predošlým rokom:
Dôsledkom pandemických a karanténnych opatrení bol život v zariadení vrátane SB a iných
duchovných aktivít obmedzený. Okrem SB sme mali každý deň ráno o 10:00 hodine biblické
stíšenia pre klientov, ktorí majú záujem o Božie Slovo. V období pred covidom nám slúžili sestry zo
zborovej diakonie ako aj mnoho ďalších dobrovoľníkov zo zborov Božím Slovom, rôznym
programom alebo návštevnou činnosťou, avšak rok 2021 bol v tomto ohľade úplne iný. Prežili sme
mnoho karanténnych období, kedy neboli povolené návštevy a tak zamestnanci zariadenie
poskytovali aj duchovný program.

Mimoriadne podujatia, akcie v r. 2021:
V januári 2021 sme ako zariadenie prešli ťažkou skúškou. Zasiahlo nás ochorenie covid-19
hneď začiatkom roka. Ochoreli všetci 38 klienti ako aj 11 zamestnanci v priebehu 2 týždňov. Naša
situácia bola taká vážna a zložitá, že chorí zamestnanci (hoci aj nemali bezpríznakový priebeh
choroby), sa museli starať o našich chorých klientov. Zvládli to výborne, bez reptania, sťažovania
sa, dobrovoľne a ochotne. Nevieme si predstaviť, ako by sme vôbec mohli túto náročnú skúšku
zvládnuť, bez takéhoto ich postoja, nastavenia. Patrí im veľká vďaka zato, že svoje zdravie položili
v prospech starostlivosti o našich klientov. Bolo to veľmi ťažkých a náročných 5 týždňov, priam
„vojnového stavu“. Veľmi pozitívnym momentom pre nás v tomto veľmi ťažkom boji bola solidarita
mnohých ľudí, ktorí nám ponúkali svoju pomoc. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí nás niesli na
modlitbách, bez Božej pomoci by sme to len ťažko zvládli. Taktiež chceme veľmi pekne poďakovať
našej správnej rade, ktorá bola pre nás počas tohto náročného roku obrovskou podporou –
menovite bratovi predsedovi Martinovi Dziakovi, bratovi Andrejovi Verčimákovi, sestre Elenke
Sajtákovej, sestre Oľge Reptovej, sestre Szilvii Buzalovej. Za mimoriadnu udalosť považujeme
návštevu ministra zdravotníctva, pána Mareka Krajčího, ktorý prišiel osobne poďakovať našim
zamestnancom za obetavú starostlivosť o klientov počas pandémie.

Krátka predstava, ako ďalej, čo teší, prípadne čo je treba urobiť,
alebo zabezpečiť k zlepšeniu a podobne:
Našou najväčšou túžbou a modlitbou v tomto období je ukončenie pandémie a s ňou
spojenými obmedzeniami, ktoré žiaľ uberajú na kvalite každodenného života našich klientov.
Veľmi si prajeme, aby sa život už vrátil do normálnych koľají aj v našom zariadení.

Oddelenie Spoločná hospodárska správa - SHS
Martin Kováč, riaditeľ SHS
Oddelenie SHS zabezpečuje správu, prevádzku, opravu a obnovu nasledovných bytov,
budov a pozemkov pod budovami, ktoré majú v podielovom spoluvlastníctve v rovnakom pomere
cirkevné zbory ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka a Bratislava Legionárska: Partizánska 2 a
Palisády 27 (spolu ako Evanjelický dom starostlivosti), Panská 8, Zámočnícka 7 a 10, Jozefská 4 a 6,
ďalej 12 bytov v bytovom dome Palisády 53 a jeden byt na ulici Mateja Bela 2. Od januára 2014 je
Oddelenie SHS poverené aj riešením agendy cintorína Kozia brána a problematikou prípravy
zámeny niektorých pozemkov cirkevného zboru Bratislava Legionárska s Magistrátom hlavného
mesta SR Bratislava. Oddelenie SHS vedie aj agendu zaniknutého Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Bratislava. Informačná stránka Oddelenia SHS na internete je www.edsba.sk

Koordinácia a riadenie činností Oddelenia SHS
Oddelenie SHS malo v roku 2021 dvoch základných riadiacich pracovníkov: Martina
Kováča, riaditeľa oddelenia a Jozefa Minariča, správcu EDS, ktorý je súčasne aj zástupcom
riaditeľa. V polovici roka do Kancelárie SHS nastúpila administratívna pracovníčka na polovičný
úväzok, sestra Katarína Víteková. K ostatným pracovníkom Oddelenia SHS patria pracovníci na
vrátnici a upratovačka. Činnosť Oddelenia SHS, ktoré je samostatnou účtovnou jednotkou v rámci
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cirkevného zboru Bratislava Legionárska, sa riadi Organizačným poriadkom Oddelenia SHS.
Činnosť Oddelenia SHS je na pravidelnej báze koordinovaná Grémiom členov združenia (riadiaci
orgán), ktoré pozostáva zo štatutárnych zástupcov a prizvaných odborných zástupcov oboch
cirkevných zborov, najmä predsedov hospodárskych výborov. Stretnutí Grémia sa pravidelne
zúčastňuje riaditeľ a zástupca riaditeľa Oddelenia SHS. V roku 2021 sa Grémium členov združenia
zišlo 7 krát. Účtovníctvo Oddelenia SHS v roku 2021 zabezpečoval brat Maroš Oleár
prostredníctvom softvéru OMEGA od firmy KROS, a.s. Oddelenie SHS zabezpečilo poistenie
objektov prostredníctvom Allianz – Slovenskej poisťovne a tiež zabezpečilo ostatné potrebné
revízie. Dodávateľom elektriny a plynu pre SHS bola aj v roku 2020 spoločnosť SPP, a.s. Na
začiatku roka 2021 sa nám podarilo zaradiť päť našich objektov do zásobníka projektov, ktoré by
mohli byť podporené v nejakej výške zo štrukturálnych fondov v novom programovacom období
(2021-27) v rámci BSK. Ide o objekty: Partizánska 2, Zámočnícka 10, cintorín pri Kozej bráne,
Jozefská 4 a 6. Podmienkou je vybavenie stavebných povolení a dostatok finančných prostriedkov
v štrukturálnych fondoch pre BSK, čo bude zrejmé až v priebehu roka 2022.

Stručné zhodnotenie výsledkov hospodárenia Oddelenia SHS za
rok 2021
Na hospodársky rok 2021 mala aj druhý rok po sebe vplyv koronakríza, najmä jej druhá
a tretia vlna. Hospodársku situáciu sme preto naďalej priebežne a podrobne vyhodnocovali.
Grémium členov združenia kontrolovalo plnenie schváleného rozpočtu na rok 2021 (plánované
príjmy a výdavky). Celkový rámec schváleného rozpočtu na rok 2021 bol dodržaný. Na konci roku
2021 sa ukázalo, že najvážnejším problémom budúcich rokoch bude cena energií, ktorých cena
stúpla mnohonásobne oproti predošlým rokom.

Stručný prehľad opráv a investícií v roku 2021
V najväčšom zariadení na Partizánskej 2 - Evanjelický dom starostlivosti - sa vykonali
nasledovné významnejšie opravy a aktivity:
premaľovali sme priestor kuchyne a jedálne v Bloku C, kde boli tiež opravené okná a vykonaný
servis gastrotechniky a vzduchotechniky
boli dokončené práce na izolácie niektorých ďalších stien v suterénoch objektu, bola objednaná
nová vstupná brána na dvor EDS, ktorá bude mať automatické zatvárania krídiel brány, boli
objednané automatické dvere na vstup do Bloku C, tieto brány a dvere budú po dokončení
otvárateľný na kartový systém pre nájomcov bola tiež objednaná nová základňa pre EPS systém
v Bloku C, so spoločnosťou Palladis Residence, s.r.o. sme dohodli režim usporiadania a technického
doriešenia hornej cesty nad areálom EDS, stolári na začiatku roka opravili drevené okná a ich
krídla na hlavnom schodišti v Bloku B, stolári tiež vymenili kuchynské linky na internáte chlapcov
a dievčat; na začiatku mája bol za pomoci plošiny a klampiara demontovaný kríž z veže kaplnky
kvôli tomu, že uchytenie kríža a spodná časť kríža prehnila. Nový kríž bude na kaplnku umiestnený
pri výmene krytiny na streche kúrenár napojil chlapčenský internát na centrálne kúrenie
(vykurovania z kotolne v Bloku B), k čomu vyhotovil novú stúpačku ÚK a teplej úžitkovej vody.
Súčasne bol zrušený starý plynový kotol na tomto internáte
Spoločnosť PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj, ktorá je vlastníkom budovy
Blok D v EDS, bez nášho vedomia odkúpila na hornej ceste malú parcelu o výmere 42 m2, čo nás
síce neohrozuje, ale potvrdzuje špekulatívne kroky a správanie tejto spoločnosti. Dávnejšie sme
Univerzitnej nemocnici Bratislava deklarovali náš záujem odkúpiť túto parcelu, vtedy však
nemocnica nevyhovela našej žiadosti.
Aj roku 2021 bezproblémovo pokračovala spolupráca so Strediskom evanjelickej diakonie
Bratislava (SED BA) v budove EDS. Pracovníčky strediska mali aj v roku 2021 náročnú situáciu
kvôli koronavírusu, keď najmä v mesiacoch január a február prekonali vírus všetci pracovníci
a klienti zariadenia. Všetkým patrí poďakovanie za ich nasadenie, prácu a službu. Potrebné je
spomenúť aj MUDr. Petra Belana, ktorý dlhé roky zabezpečuje starostlivosť o klientov zariadenia
a s ktorým sa veľmi dobre spolupracuje. Pán doktor Belan spolupracuje vo svojej ambulancii a pri
tejto práci aj s ďalším doktorom, pánom MUDr. Michalom Brocekom. Dňa 24.6.2021 sa
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uskutočnilo pracovné stretnutie štatutárnych zástupcov našich cirkevných zborov so zástupcami
správnej rady SED BA, kde sa diskutovalo o vzájomnej spolupráci, výmene informácií, zámeroch
a potrebách do budúca. Riaditeľ Oddelenia SHS Ing. Martin Kováč poďakoval členom správnej
rady SED Bratislava, ako aj pani riaditeľke Beate Dobovej a Silvii Fáberovej, jej zástupkyni, za
dobrú dlhoročnú spoluprácu a za to, že činnosťou strediska robia dobré meno naším obom
cirkevným zborom.
Na ostatných objektoch sa vykonávala bežná údržba, opravy a prevádzka, ktoré
spresňujeme v nasledujúcom texte. Objekt Zámočnícka 10 je v prevádzke. V objekte sídli viacero
menších organizácií. Správca objektu, nezisková organizácia Národný Trust, platí dohodnuté
nájomne za prenájom objektu, podieľa na vyhľadávaní ďalších finančných zdrojov na obnovu
objektu, zabezpečuje koordináciu podnájomcov, opravy a správu objektu. Podarilo sa rozbehnúť
opravu ďalších dvoch malých historických miestnosti na prízemí (jedna miestnosť je s pôvodným
dreveným stropom, druhá je s klenbovým stropom). Na jeseň 2021 sme získali po dlhej príprave
a vybavovaní stavebné povolenie na rekonštrukciu strechy a historického krovu tohto objektu. Byty
v objekte Zámočnícka 7 sú prenajaté a objekt je riadne prevádzkovaný. V budúcnosti bude potrebné
realizovať rekonštrukciu strechy objektu a opraviť tiež fasádu objektu.
Budovy na Jozefskej 4 a 6 slúžia ako občianska infraštruktúra, ako škôlky, o ktoré je záujem.
Jozefskú 4 využíva Súkromná materská škôlka Anjelik. Objekt Jozefská 6 využíva Súkromná
základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom. Na základe výzvy vlastníka
susediacej nehnuteľnosti Jozefskej 8 (Cirkev československá husitská), sme z ich dvora a ich
súhlasom vykonali opravu zvetranej juhovýchodnej fasády nášho objektu na Jozefskej 6 za pomoci
lešenia. Bola pritom spevnená aj vnútorná konštrukcia krovu (ŽB veniec) a bolo zrealizované
zosilnenie fasády v časti strechy. V roku 2022 bude prebiehať priebežná rekonštrukcia striech
oboch objektov, ich vnútorných časti, vonkajšie prvky a fasáda budú rekonštruované po získaní
stavebného povolenia na rekonštrukciu striech oboch objektov.
Objekt Panská 8 je riadne prevádzkový a využitý. V objekte sa v roku 2021 nerealizovali
významnejšie opravy, tie boli realizované najmä v roku 2018. Drobné opravy sa vykonali na streche
objektu, ako aj na streche prízemnej zástavby na dvore.
Byty v objekte Palisády 53 sú riadne prevádzkované a užívané. Jeden byt na prízemí bol na
začiatku septembra 2021 vrátený (z režimu regulovaného nájmu) oddeleniu SHS, začali sme preto
s jeho opravou na neskoršie prenajatie. Nakoľko sa predlžovali lehoty na vybavenie stavebného
povolenia na rekonštrukciu strechy, vstavbu bytov a opravu fasády, stavebník pristúpil na konci
roku 2021 k rozhodnutiu, že projekt zjednoduší a podá na začiatku roka 2022 novú žiadosť
o územné rozhodnutie a stavebné povolenie, aby už teraz nedošlo k prieťahom v konaniach.
Napriek tomu sme museli v roku zrealizovať tri dôležité veci: boli kompletne vypratané pivnice od
množstva veľkorozmerného odpadu (kvôli požiarnej bezpečnosti), vybudovali sme funkčný
bleskozvod na objekte, zrealizovali sme nové spoločné rozvody elektrickej energie v objekte. Na
streche prebehli menšie opravy a na začiatku roka boli vymenené zvody dažďovej vody za nové,
lebo staré boli hrdzavé a deravé. Byt, ktorý majú naše dva cirkevné zbory v podielovom
spoluvlastníctve na ulici Mateja Bela 2, je riadne prenajatý a využívaný.
V roku 2021 sme venovali veľké úsilie obnove ďalších častí ohradného múru cintorína pri
Kozej bráne. Z dotácie MF SR sme financovali rozobratie zvetraného a staticky poškodeného
deliaceho severozápadného múru dlhého 60 metrov medzi cintorínom a diplomatickým centrom.
Následne bol na mieste rozobratého múru vybudovaný nový oporný, železobetónový múr. Bola to
stavebne a technologicky náročná činnosť. V tejto súvislosti sme spolupracovali tak so správcom
budovy diplomatického centra, s krajským pamiatkovým úradom ako aj MÚOP a najmä
spoločnosťou Marianum. Poďakovanie patrí dodávateľovi stavebných prác, spoločnosti StoneWall,
s.r.o., ktorá trpezlivo a postupne realizovala stavebné práce. Murár Marian Kovaľ súčasne so
svojím kolegom opravil betónový monolitický plot na ulici Palisády. Poďakovanie patrí aj MF SR za
poskytnutie dotácie ešte v roku 2020. V roku 2021 sme súhlasili s vyhlásením dvoch stromov na
cintoríne za chránené.
Daň z nehnuteľnosti v roku 2021 ostala na úrovni roku 2020. Hlavné mesto poskytuje
Oddeleniu SHS kompenzáciu, dorovnanie nájmu do úrovne trhového nájmu za byty s regulovaným
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nájmom. Tieto prostriedky sú používané na opravy príslušných domov a bytov. Súčasťou našej
práce je aj riešenie právnych sporov. V tejto súvislosti sme pripravovali podklady k aktuálnym
prípadom, zúčastňovali sa konzultácií s advokátskou kanceláriou, ktorá nás zastupuje
a vyhodnocovali priebežne výsledky z pojednávaní na príslušných súdoch. V dlhodobejšom
právnom spore s Bratislavským samosprávnym krajom BSK, ohľadne vydania budovy
konzervatória v procese reštitúcie (spor trvá už 25 rokov), len pripomíname, že nám 25. februára
2020 dal okresný súd opakovane za pravdu vo svojom rozsudku. BSK sa opätovne odvolal na
krajský súd. Pojednávanie na krajskom súde očakávame v roku 2022.

Čo nás čaká v roku 2022
Priebežne budeme zabezpečovať všetky práce, ktoré súvisia s odstraňovaním havarijných
stavov a práce, ktoré znížia tepelné straty a zvýšia bezpečnosť prevádzky objektov, vrátane
požiarnej bezpečnosti. Rovnako budeme zabezpečovať primeranú opravu priestorov pri výmene
nájomcov v bytoch, či nebytových priestoroch. Ako už bolo spomenuté, výrazne do prevádzky
budov vstúpila v roku 2022 vysoká cena energií. Na začiatku roka prebieha montáž novej vstupnej
brány na dvor EDS a automatických dverí na vstupe do Bloku C v EDS. Na začiatku roka bude
potrebné posilniť tím odborných a riadiacich pracovníkov Oddelenia SHS.

Poďakovanie
Na konci januára, dňa 31. 1. 2022, ukončil svoju prácu pre Oddelenie Spoločná hospodárska
správa dlhoročný riaditeľ oddelenia, Ing. Martin Kováč. V uvedenej pozícii pracoval od apríla 2012.
Spolu s Jozefom Minaričom sa v roku 2012 spolu podieľali v rámci hospodárskej správy a neskôr
v rámci spoločnej hospodárskej správy na transformácii bývalého cirkevného zboru na tri
samostatné cirkevné zbory, na stavebnom dokončení domova dôchodcov v Bloku C a na etablovaní
činnosti a systému práce Oddelenia Spoločná hospodárska správa. Martin Kováč vyjadril pri
protokolárnom odovzdaní svojej funkcie poďakovanie všetkým doterajším spolupracovníkom a tiež
členom cirkevných zborov za ich modlitby a duchovnú podporu pri činnosti Oddelenia SHS.
Ďakujeme všetkým spolupracovníkom Oddelenia SHS za dobrú spoluprácu v roku 2021,
rovnako aj členom presbyterstiev a hospodárskych výborov oboch cirkevných zborov. Osobitne
vyjadrujeme poďakovanie všetkým pracovníčkam a pracovníkom, správnej rade i vedeniu Strediska
evanjelickej diakonie Bratislava za ich službu a nasadenie v rovnako náročnom roku 2021 v ktorom
pokračovala pandémia koronavírusu. Ďakujeme členom našich cirkevných zborov za modlitebnú
podporu, osobitne aj za zdravie brata Jozefa Minariča. Ďakujeme Bohu za jeho službu a jeho
rodinu.
Ing. Martin Kováč, riaditeľ oddelenia Spoločná hospodárska správa
január 2022

Registratúrne stredisko a archív
Registratúra je na farskom úrade riadne vedená. V archíve, kvôli rekonštrukcii kostola,
neprebiehali v minulom roku žiadne práce. Vystavili sme 5 výpisov z matriky pokrstených, 1 výpis z
matriky sobášených a 1 výpis z matriky konfirmovaných. Spolu 7 výpisov.
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Štatistické údaje za rok 2021
Cirkevný zbor ECAV Bratislava Legionárska
Podávam stručný výber zo štatistických údajom za minulý rok
v porovnaní s rokom 2020:
1. Pokrstení
chlapci 8, dievčatá 13, dospelí 0
spolu 21 + 1 z iného cirkevného zboru
spolu vykonaných krstov 22, oproti roku 2020 viac o 3
2. Konfirmovaní
chlapci 8, dievčatá 13, dospelí 0
spolu 21, oproti roku 2020 viac o 1
3.Sobášení
krížne páry 5, požehnanie manželských párov 0
spolu 5, oproti roku 2020 viac o 3
4. Pohreby
muži 20, ženy 31
z toho 22 pohrebov nečlenov nášho cirkevného zboru
spolu vykonaných pohrebov 51, oproti roku 2020 viac o 8
5. Večera Pánova
muži 209, ženy 305, z toho doma, v nemocniciach
a ústavoch 158
spolu 514, oproti roku 2020 menej o 414
6. Pastorálne návštevy 99, oproti roku 2020 menej o 48
7. Duchovní v cirkevnom zbore
Martin Šefranko, zborový farár
Ondrej Majling, zborový farár
8. Počet evidovaných členov cirkevného zboru 1662
oproti roku 2020 viac o 19

Poďakovanie
Ondrej Majling
Kapitola „Poďakovanie“ je pre mňa väčšinou najťažšou časťou výročnej správy. Nie preto, že by
som nebol vďačný a nevážil si všetkých spolupracovníkov, prispievateľov, či modlitebníkov v
našom zbore. Takmer vždy sa mi totiž stane, že na niekoho pozabudnem. Stávalo sa mi to na
mojom predchádzajúcom pôsobisku a mám veľkú obavu, že na niekoho by som mohol pozabudnúť
aj teraz.
Niekedy si zvykneme posťažovať, ako nás je málo a ako potrebujeme viac pracovníkov v našom
zbore. To je iste pravda a naozaj to cítime - potrebujeme nových ľudí do tímy besiedok, potrebovali
by sme viac katechétov, hudobníkov, kantorov, ľudí, ktorí by boli ochotní mať službu pri vchode do
kostola, čítali biblické texty na Službách Božích, modlili a mohol by som vymenovať ešte x oblastí
služby v našom zbore, ktoré potrebujú posilnenie a pokrytie.
Pri všetkých nedostatkoch a deficitoch si však uvedomujem, koľko ochotných a horlivých
pracovníkov v zbore už máme. Koľko času, energie a vedomosti sú ochotní investovať do Božieho
diela. Až mám bázeň pred tým, aby som začal iba vymenúvať všetky tie oblasti, v ktorých spomínaní
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ľudia slúžia a v zbore pomáhajú. Pán o vás všetkých vie a ja vám chcem vysloviť iba jedno veľké
ĎAKUJEM!

Na záver
Ondrej Majling
Vidíme, že Hospodinove skutky milosti neprestávali v roku 2021 ani nad našim zborom. Prešli
sme síce mnohými ťažkými skúškami, ale Boh nám doprial aj chvíle radosti a svojho mocného
požehnania. Boli sme obdarovaní a preto aj my by sme mali ďalej obdarúvať svet okolo nás. Mnohí
ľudia jednoducho potrebujú v tomto svete samých zlých správ počuť dobrú správu. Ako zbor a jeho
členovia ju vlastníme – správu o Hospodinovych skutkoch milosti. Odovzdávajme ju aj ďalej.
Buďme akousi obdobou proroka Jeremiáša v tomto svete – pomenujem pravdu, plačme s
plačúcimi, ale na druhej strane jasne poukazujme na slnko, ktoré svieti nad všetkými mrakmi.
Pozývam vás k tomu, aby ste aj naďalej premýšľali nad tým, ako by sme mali túto službu
zlepšovať – ako stvárniť Služby Božie tak, aby boli zrozumiteľné a svojím spôsobom príťažlivé pre
človeka dnešnej doby, ako zlepšiť prácu s deťmi, dorastom a mládežou, ako zaktivizovať pasívnych
členov nášho zboru.
To všetko je iste veľmi potrebné. V prvom rade však z nášho zboru musí vyžarovať
autentické kresťanstvo a viera. V jeho centre musí byť viditeľný Kristus. Ak On nebude v našom
centre, tak všetky krásne akcie, či výkony budú zbytočné. Budeme len akési cirkevné JZD Slušovice
(mladším odporúčam si to vygoogliť), ktoré množstvom bočných aktivít zatienilo to hlavné, na čom
Kristova cirkev stojí a padá.
Minulé leto som počas dovolenky navštívil jeden malý evanjelický cirkevný zbor v
Maďarsku. Nebolo ich tam veľa, bohoslužby mali iba jednoduchý poriadok, nespievali ani
najčistejšie, sestra farárka sa párkrát aj pomýlila, ale z toho spoločenstva až akosi tajomne bolo cítiť
Krista. To, že medzi nimi vládne Jeho láska a pokoj. Bola cítiť aj radosť ich spoločnej viery a to, že
sa jednoducho majú medzi sebou radi. V tej jednoduchosti som vnímal čosi výnimočné a to aj
napriek tomu, že po maďarsky viem naozaj iba pár slovíčok.
Mojím veľkým prianím je, aby niečo podobné vnímal aj každý návštevník nášho zboru –
čosi autentické, Kristovské, Božie. To priťahuje v tomto svete plného pozlátka a umeliny. A ak to
dotvoríme našimi darmi a schopnosťami, nemusíme sa o budúcnosť nášho zboru, napriek mrakom
nad nami, obávať. Hospodinove skutky lásky nad nami neprestanú.

Plánované zborové podujatia 2022
Zborový deň – 12. jún
Zborový deň na začiatku školského roka
Denné detské tábory - začiatok júla
Zborový tábor – 7. až 14. august
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