
„A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“
Ján 12, 32

Zborový bulletin, 29. máj 2022
Nedeľa po Vstúpení

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

SLUŽBY BOŽIE
29. máj 2022
Nedeľa po Vstúpení

5. jún 2022
1. slávnosť svätodušná

12. jún 2022
Svätá Trojica

Nový 
kostol

8.30 Majling Šefranko Majling

10.00 SB nielen pre deti, Majling Šefranko s VP Majling

10.00 detská besiedka detská besiedka —

18.00 Šefranko Majling s VP Šefranko

Častá 10.00 — — SB, zborový deň

Lamač 10.00 Synak Majling
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„Mať srdce v nebi a nebo v srdci vôbec neznamená, že túžime len po tom, aby sme už 
v boli nebi, ale to, že už tu na zemi žijeme nebeským spôsobom. Ak je naše srdce v spojení 

s Kristom, žijeme už teraz nebeským životom. Spolu s Pánom môžeme privádzať 
aj ostatných k Otcovi.“

(Wilfrid Stinissen, *10. 1. 1927 – †30. 11. 2013)

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

Ján 6, 37b

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


ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY

PO 30. máj
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň
9.30 Klub Benjamín Suterén

UT 31. máj
9.00 (IN)VALID Nový kostol

18.00 Služby Božie – Majling Nový kostol

ST 1. jún
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

18.00 OFFLINE: vysokoškolská mládež Suterén

ŠT 2. jún
10.00 Služby Božie – Lukáč Kaplnka EDS
18.00 Biblická hodina – Šefranko Zborová sieň

PI 3. jún

7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň
15.00 Konf. príprava pre 1. ročník – Šefranko Zborová sieň
15.45 Mladší dorast Suterén
17.00 Starší dorast Suterén

PO 6. jún 18.00 SB s VP, 2. slávnosť svätodušná – Majling Nový kostol

Služby Božie (nielen pre deti), 29. máj 2022 o 10.00 hod. v Novom kostole
• Pozývame na Služby Božie nielen pre deti, ktoré sa budú konať 29. 5.  o 10.00 hod. v Novom 

kostole. Na týchto Službách Božích sa iste budeme môcť presvedčiť, že sú vhodné aj pre 
mladých ľudí, rodiny a všetky vekové kategórie.

• Spoločne budeme hľadať odpoveď na otázku: Prečo sa mladý pastier stal kráľom?
• Pomôcka: 1. Samuelova 16. Dobrá správa pre nás: aj my môžeme ísť po stopách hlavnej po-

stavy tohto príbehu. Čaká nás: scénka, spev, hudba, zlatý veršík...
• Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné chvíle v kostole.

Letný zborový tábor, 7. – 14. august 2022 v Lazoch pod Makytou
• Milí priatelia, srdečne vás pozývame na tohtoročný letný zborový tábor, ktorý sa uskutoční 

7. – 14. 8. 2022 v Lazoch pod Makytou – Čertov, hotel František. Veríme, že prežijeme požeh-
nané chvíle pri Božom slove, ale aj pri rôznych ďalších aktivitách. Prihlasovací formulár:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwOQod6bLpKsDS1uBQEu-Ow1Kz46j1QihYr9xI-
k4Zp8m0AmA/viewform?usp=sf_link

• Bližšie informácie nájdete na www.legionarska.sk. Tešíme sa na vás.

Prosba o podporu letného zborového tábora
• Milí priatelia,už niekoľko týždňov uverejňujeme v zborovom bulletine oznam o letnom 

zborovom tábore. Tešíme sa na spoločne strávený čas a modlíme sa, aby aj tento pobyt slú-
žil na oslavu Stvoriteľa a zároveň budeme mať možnosť lepšie sa spoznať, oddýchnuť si.

• V súvislosti s táborom sa na Vás obraciame aj s prosbou. Vzhľadom na súčasnú situáciu 
a zvýšené náklady môže byť pre niektorých záujemcov problém pobyt zaplatiť. Rovnako 
potrebujeme uhradiť aj rôzne pomôcky, cestovné hosťom, ktorí nám poslúžia slovom a rôz-
ne iné náklady.

• Pokiaľ Vám teda finančná situácia dovolí a chcete podporiť uvedenú zborovú aktivitu aj 
takýmto spôsobom, môžete tak spraviť jednorazovým prevodom, prípadne trvalým príka-
zom na účet: SK62 8330 0000 0028 0160 9237.

• Tieto peniaze budú použité i v budúcnosti výlučne na zborové pobyty. Ďakujeme.

http://letný zborový tábor
http://letný zborový tábor
http://www.legionarska.sk


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 sa za Ukrajinu, aj za ďalších trpiacich vo vojnových konfliktoch na rôznych 
miestach sveta. 

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 30. 5. – 5. 6. 2022 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515, 

alebo e-mailom: sefrankom@gmail.com
• 6. – 12. 6. 2022 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220, 

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

Zborový deň, 12. jún 2022 od 10.00 hod. v Častej
• Pozývame vás na zborový deň, ktorý pripravujeme ako tradične v zariadení Detskej Misie 

v Častej. Stretnúť sa chceme v nedeľu, 12. júna 2022. Súčasťou programu budú Služby Bo-
žie s Večerou Pánovou, program pre deti, šport.

• Začiatok zborového dňa je naplánovaný na 10.00 hod. 
• Na dopravu do / z Častej neobjednávame autobus, potrebná je individuálna doprava, resp. 

dohodnúť sa s tými, ktorí budú mať voľné miesto v aute. Zároveň prosím tých, ktorí môžu 
odvoz / dovoz poskytnúť, aby to oznámili na farskom úrade. 

• Ak máte záujem stráviť v Častej viac dní (piatok a sobota), prihláste sa kvôli ubytova-
niu a  ďalším informáciám u Jozefa Minariča: 0905 206 958, jozef.minaric@gmail.com; – 
program v piatok je individuálny – v sobotu je pripravené vzdelávanie pracovníkmi 
Evanjelizačného strediska na tému: Odolnosť a budovanie tímu. Viac informácií o ško-
lení nájdete v samostatnom ozname. 

• Pre záujemcov bude zabezpečená strava (obed a malé občerstvenie) v cene dospelí 12,- €; 
deti a seniori 9,50 €. Prihlásiť sa treba najneskôr do 6. 6. 2022. Zaplatiť je potrebné vo-
pred buď osobne na farskom úrade alebo v kníhkupectve Jonatán, alebo prevodom na 
číslo účtu SK45 1100 0000 0029 2986 7622 (VS: 20220612, do poznámky uveďte Zborový 
deň a mená osôb za ktoré platíte) V tomto prípade tiež poprosíme informovať telefonicky 
(0948 489 920) alebo e-mailom na legionarska.ba@gmail.com, za koľko osôb platíte, počet 
detí a dospelých. 

• Uvítame pomoc s občerstvením formou napečených koláčov a pod. 

Vzdelávanie EVS, 11. jún 2022 od 10.00 hod. v Častej
• V sobotu, 11. júna 2022 pozývame všetkých záujemcov do zariadenia detskej Misie v Častej 

na vzdelávanie / školenie na tému Odolnosť a budovanie tímu. Školiteľmi budú pracov-
níci Evanjelizačného strediska. Začíname o 10.00 hod. Koniec vrátane obednej prestávky 
je naplánovaný na 16.00 hod. Prihlasujte sa do 6. 6. 2022 osobne alebo e-mailom, pokiaľ 
potrebujete dopravu tam / späť, ohláste sa farskom úrade.

Zosnulí
• Ing. Peter Blatnický, 71-ročný
• Oľga Čistá, rodená Harmincová, 86-ročná
• Miloš Vandriak, 79-ročný

mailto:sefrankom%40gmail.com?subject=


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.

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.

Milodary a príhovorné modlitby
8.30 hod.

• Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 80. rokov ďakuje Pánu Bohu za milosť v doteraj-
šom živote. S úctou a vďakou spomína na rodičov, súrodencov a ostatných príbuzných. 
Prosí o Božie požehnanie do ďalších rokov pre celú svoju rodinu a všetkých ľudí, ktorí 
túžia po mieri a pokojnom živote na celom svete.

• Rodičia, starí a krstní rodičia pri konfirmácii syna Ivana Dinžíka venujú cirkevnému zboru 
120,- €.
10.00 hod.

• Najbližší pri pohrebnej rozlúčke s milovanou mamou, starou-, prastarou mamou, sestrou 
a príbuznou Olinkou Čistou ďakujú Pánu Bohu za jej život a odovzdávajúc zosnulú i seba 
Božiemu milosrdenstvu venujú cirkevnému zboru 200,- €.
18.00 hod.

• Pozostalá rodina pri pohrebnej rozlúčke s drahým manželom, otcom, starým otcom a prí-
buzným Ing. Petrom Blatnickým prosí o Božie potešenie. Cirkevnému zboru venuje 100,- €. 

Ofera
• Ofera v nedeľu 22. mája 2022 v Novom kostole, bola 251,64 €.
• Ofera v nedeľu 22. mája 2022 v Lamači, bola 42,- €.
• Ofera pre Ukrajinu bola 117,97 €.
• 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.


