
„Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“
Zjavenie Jána 1, 18

Zborový bulletin, 15. apríl 2022
Veľkonočné sviatky

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

• Milé sestry, milí bratia! Srdečne Vás pozývame na Služby Božie (SB). Prístup na ne 
je možný všetkým. Povinnosť, ktorá pre účastníkov SB zostáva, je nosiť respirátor. 
Ďakujeme za porozumenie.

• Tým, ktorí majú pohybové ťažkosti a schody do kostola sú pre nich vážnou kom-
plikáciou pripomíname, že pre vstup do kostola (od sakristie) môžu používať bez-
bariérovú rampu.  

• Náš cirkevný zbor poskytol ubytovanie 10 utečencom z Ukrajiny. Vo vestibule kos-
tola sú 2 pokladničky. Neoznačená je na dary pre potreby cirkevného zboru, druhá 
– označená UKRAJINA – slúži na dary, z ktorých zabezpečujeme stravu pre u nás 
ubytovaných utečencov. Ďakujeme za Vašu obetavosť.

SLUŽBY BOŽIE
17. apríl 2022
Veľkonočná nedeľa

24. apríl 2022
Prvá po Veľkej noci

1. máj 2022
Druhá po Veľkej noci

Nový 
kostol

8.30 Majling Šefranko Majling
10.00 Majling Šefranko Majling s VP
10.00 — detská besiedka detská besiedka
18.00 Šefranko Majling Šefranko s VP

Lamač 10.00 Šefranko Majling Šefranko

Na všetkých podujatiach je povinnosť nosiť v interiéri RESPIRÁTOR. Ďakujeme za pochopenie.

„Keď od Neho chceli, aby opísal šírku svojej lásky, vystrel jednu ruku doprava, 
druhú doľava a umožnil, aby Mu ich v tejto polohe pribili na kríž, nech viete, 

že zomrel z lásky k Vám!“
(Neznámy autor)

Heslo roka 2022
Ježiš hovorí: „Kto prichádza 
ku mne, toho neodoženiem.“

Ján 6, 37b

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


Služby Božie počas veľkonočných sviatkov
14. 4. 2022, Zelený štvrtok
• Nový kostol – 18.00 hod. SB so spoveďou a VP, piesne: 101, 299, 421 (VP: 303), A70, 

kázeň: Izaiáš 55, 1 – 5 (Majling)
• Kaplnka Evanjelického domu starostlivosti, Partizánska 2 – 10.00 hod. SB so spove-

ďou a VP (Bednár)
15. 4. 2022, Veľký piatok
• Nový kostol – 8.30 hod. SB, piesne: 102, 92, 110, A29; kázeň: Lukáš 23 (Šefranko)
 – 10.00 hod. Pašiové SB so spoveďou a VP, kázeň: Lukáš 23 (Šefranko)
 – 18.00 hod. SB so spoveďou a VP, piesne: 113, 109, 424 (VP: 603), A31;
     kázeň:  Izaiáš 50, 4 – 9 (Majling)
• Lamač, Miestnosť pri kine, Malokarpatské nám. – 10.00 hod. SB so spoveďou a VP 

(Majling)
17. 4. 2022, Veľkonočná nedeľa
• Nový kostol – 8.30 hod. SB, piesne: 151, 125, 132, A35; kázeň: Ozeáš 6, 1 – 3 (Majling)
                      – 10.00 hod. SB, piesne: 151, 124, A35, 600, 125, 132, A36; kázeň: Ozeáš 6, 1 – 3 
     (Majling)
 – 18.00 hod. SB, piesne: 149, 130, 145, A33; Ž 114; kázeň: Ján 20, 11 – 18 (Šefr.)
• Lamač, Miestnosť pri kine, Malokarpatské nám. – 10.00 hod. SB (Šefranko)
18. 4. 2022, Veľkonočný pondelok
• Nový kostol – 8.30 hod. SB, piesne: 602, 129, 131, A34; kázeň: Lukáš 24, 13 – 35 (Šefr.)
 – 10.00 hod. SB so spoveďou a VP, piesne: 602, 129, 131; A34; (VP: 643);
     kázeň: Lukáš 24, 13 – 35 (Šefranko)

ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY

UT 19. apríl

9.00 (IN)VALID Nový kostol

18.00
Služby Božie – Majling Nový kostol

piesne: 134, 146, 425; kázeň: Izaiáš  53, 10 – 12

ST 20. apríl
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

18.00 OFFLINE: vysokoškolská mládež Suterén

ŠT 21. apríl

10.00 Služby Božie – Majling Kaplnka EDS

13.00 Služby Božie s VP – Šefranko Penzión na Barine

18.00 Biblická hodina – Šefranko Nový kostol

PI 22. apríl

7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

15.00 Konf. príprava pre 1. ročník – Šefranko Zborová sieň

15.00 Konf. príprava pre 2. ročník – Majling Nový kostol

15.45 Mladší dorast Suterén

17.00 Starší dorast Suterén

SO 23. apríl 8.00 Stretnutie mužov Zborová sieň



V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 18. – 24. 4. 2022 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515, 

alebo e-mailom: sefrankom@gmail.com;
• 25. 4. – 1. 5. 2022 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220, 

alebo e-mailom: ondrej.majling@gmail.com

Zbierka na pomoc Ukrajine
• Ochotní darcovia môžu finančné dary odovzdať na našom farskom úrade, alebo pouká- 

zať na náš zborový účet: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, s variabilným symbolom: 663300 
a poznámkou pre prijímateľa: Pomoc Ukrajine. QR kód je na zadnej strane bulletinu. 

• Modlime za Ukrajinu.

Volebný konvent
• V nedeľu 24. apríla sa v rámci predpoludňajších Služieb Božích o 8.30 a 10.00 hod. usku-

toční volebný konvent. Budeme voliť generálneho dozorcu ECAV – na základe výsledku 
kandidačnej porady predsedníctiev seniorátov a dištriktov budeme vyberať: medzi ses-
trou Renátou Vinczeovou, dozorkyňou Západného dištriktu a zastupujúcou generálnou 
dozorkyňou a bratom Petrom Gärtnerom, dozorcom Liptovsko-oravského seniorátu. Živo-
topisy kandidátov a ich osobné stanoviská k voľbe nájdete na: https://www.ecav.sk/aktuality/
oznamy/kandidati-na-poziciu-generalneho-dozorcu-ecav

• V rámci konventu vykonáme tiež doplňujúce voľby do zborového presbyterstva. Zborové 
presbyterstvo navrhlo za kandidátov sestru Elenu Imríškovú a brata Mateja Trepáča.

Biblická hodina, každý štvrtok o 18.00 hod. v Novom kostole
• Božie slovo nám dáva za príklad kresťanov v Berii: „Veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň 

skúmali Písma...“ (Sk 17, 11) Veľmi dobrá príležitosť na spoločné prijímanie Slova a skúmanie 
Písma je na biblických hodinách. 

• Začali sme nový cyklus tém: List apoštola Pavla Efezským. Je to jeden z najdôležitejších lis-
tov, ktorý zahrňuje naše reformačné učenie – základy spásy aj duchovnú výzbroj. 

• Príďte medzi nás prijímať Slovo a skúmať Písma.

Spoločenstvo (IN)VALID, každý utorok o 9.00 h v Suteréne na Legionárskej 4
• Pozývame vás na stretnutie dlhodobo chorých a invalidných dôchodcov v produktívnom 

veku, ktoré sa uskutoční každý utorok o 9.00 hod. v Suteréne na Legionárskej 4. Na stretnu-
tiach by sme sa chceli zamýšľať nad biblickými textami vzťahujúcimi sa na našu situáciu, 
budeme sa spoznávať, rozprávať o našich konkrétnych potrebách... 

• Bližšie informácie: Ivka Křenková, 0905 369 263

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 Legionár-
ska 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 do-
mov a podujatia pre všetky generácie.
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Ofera na 2. slávnosť veľkonočnú 18. apríla 2022
• Ofera zo Služieb Božích 18. 4. 2022 (Veľkonočný pondelok) je určená pre našich kantorov.

Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku
• Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku na Palárikovej ulici č. 20 v Bratislave je pre 

verejnosť otvorené: v stredu a vo štvrtok od 10.00 do 16.30 hod. 
   v piatok od 12.00 do 16.00 hod. 

• Kontakt: archiv@ecav.sk alebo 0905 369 117 a 0918 828 024.
• Všetky aktuálne informácie nájdete na webovej stránke: centrumhistorie.ecav.sk

Výstava Labyrint sveta (otvorená do 28. mája 2022)
• Vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na  Michalskej ul.  1 si môžete v dňoch 

pondelok – nedeľa od 10.00 – 18.00 hod. pozrieť výstavu Labyrint sveta aktualizujúcu myš-
lienkové dedičstvo Jana Amosa Komenského – protestantského biskupa a svetovo uzná-
vaného pedagóga. Myšlienky z Komenského diela Labyrint svet a raj srdca sú prepojené 
s kolážami Miroslava Huptycha. Výstava potrvá do 28. mája 2022.

Novinky zo života Evanjelickej cirkvi
• https://mailchi.mp/8ab49ca24aaf/ecavnews220407

Do vašej pozornosti dávame:
• Zborový  web: www.legionarska.sk
• Zborový Facebook: www.facebook.com/ecavlegionarska
• YouTube ECAV Bratislava Legionárska (online Služby Božie): www.youtube.com/c/ECAV-

BALegionarska
• Web a Facebook ECAV: www.ecav.sk;  www.facebook.com/ecavsvami
• YouTube kanál ECAV s vami; po zadaní: PSBECAV (skratka programu: Počúvajte Slovo 

Božie nájdete denné videozamyslenia s duchovnou piesňou).

Pokrstený
• Peter Hatalčík

Zosnulí
• Mária Kováčová, rod. Vojteková 91-ročná
• Barbara Mokrá, rod. Zubeková 80-ročná
• Ing. Mojmír Strhan, 59-ročný

Milodary a príhovorné modlitby
Veľkonočná nedeľa, 8.30 hod.

• Smútiaca rodina, ktorá vyprevadila do večnosti svoju milovanú matku, starú matku 
a príbuznú Máriu Kováčovú, ďakuje Pánu Bohu za jej požehnaný život, prosí Ho o úte-
chu a pre potreby zboru venuje 30,- €.

• Pri krste synčeka Peťka ďakujú jeho najlbližší za Božie požehnanie a s prosbou, aby Pán 
chránil a viedol dieťatko i celú rodinu venujú cirkevnému zboru 25,- €.

Ofera
• Ofera 3. apríla 2022 v Novom kostole, bola 416,03 €.
• Ofera 3. apríla 2022 v Lamači, bola 80,20 €.
• Finančné dary v tomto týždni na pomoc utečencom z Ukrajiny boli 421,22 €.
• Ďakujeme.
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Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Milé sestry a milí bratia,

veľkonočná nedeľa je v znamením víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, hrie-
chom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho nasledovníkov istotou: 
ako On žije aj my budeme žiť! Môžeme s radostným pohnutím volať s apoštolom Pavlom: 
„Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou 
hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ 
(1K 15, 55 – 57)

V znamení tohto Kristovho víťazstva môžeme vstupovať aj do údolí tieňov smrti, do bo-
lesti a zármutku, do ľudských tragédií spôsobovaných v tomto čase najmä vojnou na Ukra-
jine a do tejto temnoty prinášať svetlo Kristovho víťazstva.

Paradoxne, práve v týchto ťažkých časoch, svetlo Kristovho víťazstva žiari najjasnejšie. 
Cez skutky lásky voči tým najmenším, najnúdznejším, najodkázanejším. Sme veľmi vďační 
a povzbudení každým prejavom vašej pomoci, solidarity, obetavosti. Ďakujeme za všetky 
vaše modlitby a prosíme, aby ste v nich vytrvali, ako aj v praktickej pomoci všetkým, ktorí 
ju potrebujú. Veľmi nás teší, že toľkí bratia a sestry z našej cirkvi, sa zapojili do pomoci 
postihnutým vojnou. Vydávajú krásne svedectvo o tom, že nežijeme len uzavretí v našich 
bohoslužobných priestoroch, ale dokážeme vyjsť a niesť svetlo evanjelia veľmi praktickým 
spôsobom.

Zároveň chceme s plnou vážnosťou upozorniť, že vlna solidarity a pomoci sa rýchlo 
môže obrátiť na vlnu odporu a nevraživosti. Prosíme, nedovoľme to, premáhajme všetko 
zlo v moci Kristovho vzkriesenia.

Rovnako tak vyzývame a prosíme o dobro medzi nami, v cirkvi. Pán Ježiš porazil našich 
kľúčových duchovných nepriateľov – hriech a smrť, ale je zarážajúce, koľko nepriateľstva 
a urážok dokážu vyprodukovať v cirkvi tí, ktorí Mu patria. Zdržme sa takéhoto konania. 
Nemôže s ním prísť Božie požehnanie.

Pripomíname ešte jednu, pre našu cirkev veľmi dôležitú udalosť a tou je voľba generál-
neho dozorcu. Prosíme, aby ste k nej pristúpili s plnou zodpovednosťou, je to pre vývoj 
a smerovanie našej cirkvi veľmi dôležité.

Sme vďační, že už nás neobmedzujú protipandemické opatrenia, ďakujeme Pánu Bohu za 
ústup pandémie. Prosíme a vyzývame vás, aby ste neustupovali z aktívnej účasti na živote 
našej cirkvi. Aby ste sa vrátili do živých zhromaždení, podobne ako emauzskí učeníci, kto-
rým po stretnutí so Vzkrieseným zahorelo srdce, otočili sa a vrátili do Jeruzalema.

„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, 
vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1K 15, 58)

Prajeme vám Veľkonočné sviatky prežité v znamení Kristovho víťazstva.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

Peter Mihoč, biskup VD ECAV



PROJEKT Č. 4: BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO KOSTOLA
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 1601171204, ŠS: 778273

1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ. ĎAKUJEME.

Finančná podpora nášho cirkevného zboru
• Sme vďační za Vašu finančnú pomoc cirkevnému zboru. Ak chcete službu zboru fi-

nančne podporiť, je viacero spôsobov ako na to, aj vecí, na ktoré môžete prispieť.
• Za Vaše dary Vám ďakujeme.

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2022
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 19332022, ŠS: POČET OSÔB, ZA KTORÉ PLATÍTE

1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU A ŠPECIFICKÝ SYMBOL PODĽA POČTU PLATITEĽOV
3. DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA MÔŽEŠ NAPÍSAŤ MENÁ TÝCH,
 ZA KTORÝCH JE PRÍSPEVOK PLATENÝ A TIEŽ ADRESU PLATITEĽA
VÝŠKA CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU JE 24,- € ZA JEDNÉHO ČLENA CZ. ĎAKUJEME.

POMOC UKRAJINE
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 663300, ŠS: 778273

1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ
3. DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA NAPÍŠ POMOC UKRAJINE

OFERA
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 633722019, ŠS: 778273

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). ĎAKUJEME.

PROJEKT Č. 1: PODPORA SLUŽBY V ZBORE
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 1601000001, ŠS: 778273

1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ. ĎAKUJEME.

PRAVIDELNÉ PODPOROVANIE CIRKEVNÉHO ZBORU
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 1933

NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR MÔŽETE PODPOROVAŤ AJ PRAVIDELNE PO MOCOU TRVALÉHO PRÍ- 
KAZU, NAPRÍKLAD MESAČNE. PRE TENTO SPÔSOB VYTVORTE ĽUBOVOĽNÝ TRVALÝ 
PRÍKAZ, IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 1933. ĎAKUJEME.


