
„Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!‘ znie výrok Hospodina zástupov.“
Zachariáš 4, 6b

Zborový bulletin, 6. jún 2022
Prvá slávnosť svätodušná

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

SLUŽBY BOŽIE
5. jún 2022
1. slávnosť svätodušná

12. jún 2022
Svätá Trojica

19. jún 2022
1. po Svätej trojici

Nový 
kostol

8.30 Šefranko Majling Majling

10.00 Šefranko s VP Majling Majling

10.00 detská besiedka — detská besiedka

18.00 Majling s VP Šefranko Šefranko

Častá 10.00 — SB, zborový deň, Šefranko —

Lamač 10.00 Majling Ivan Valenta Šefranko
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„Duch Svätý neuspáva, ale provokuje a znepokojuje.“
(Jan Rybář, *16. 7. 1931 – †14. 1. 2021)

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 6. jún
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň
9.30 Klub Benjamín Suterén

18.00 SB, 2. slávnosť svätodušná – Majling Nový kostol

UT 7. jún
9.00 (IN)VALID Nový kostol

18.00 Služby Božie – Šefranko Nový kostol

ST 8. jún
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

18.00 OFFLINE: vysokoškolská mládež Suterén

ŠT 9. jún
10.00 Služby Božie – Bednár Kaplnka EDS
13.00 Služby Božie – Majling Penzión Na Barine
18.00 Biblická hodina – Šefranko Zborová sieň

PI 10. 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

Televízny Posol, nedeľa 5. júna o 13.55 hod. na Dvojke
• V nedeľu 5. júna 2022 o 13.55 hod. môžete na Dvojke sledovať najnovšie vydanie relácie 

Televízny Posol. Prinesie rozhovor s teológmi, aj etnologičkou o súčasnej situácií vo svete, 
o polarizácií v spoločnosti. Dá sa vôbec zlo v človeku poraziť? Pomáhať tým, ktorí to potre-
bujú. Ako a kde to robí Ústredie ekumenickej pastoračnej služby povie generálny duchov-
ný Viktor Sabo.

Ofera na 2. slávnosť svätodušnú 6. júna 2022
• Ofera zo 6. júna 2022 (pondelok – 2. slávnosť svätodušná) je určená pre našich kantorov.

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


PROSBA – Denný detský tábor
• Milé sestry a bratia, na dennom detskom tábore budeme potrebovať staré, použité ľanové 

alebo bavlnené plachty (nie napínacie s gumičkou). Pokiaľ také máte a ste ochotní ich na 
tento účel darovať, prineste ich, prosíme, do kancelárie farského úradu. Ďakujeme.

Zbierka na pomoc Ukrajine pozastavená
• Do 31. mája 2022 sme od darcov prijali 10 715,82 €.
• Za doterajšiu podporu ďakujeme. Keďže aktuálne máme dostatok vyzbieraných financií, 

zbierku dočasne pozastavujeme. 

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 6. – 12. 6. 2022 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220, 

alebo e-mailom: ondrej.majling@gmail.com;
• 13. – 19. 6. 2022 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515, 

alebo e-mailom: sefrankom@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 9.30 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 pracovníci 
Evanjelizačného strediska. Začíname o 9.30 hod. Koniec vrátane obednej prestávky je na-
plánovaný na 16.00 hod. Prihlasujte sa do 6. 6. 2022 osobne alebo e-mailom, pokiaľ potre-
bujete dopravu tam / späť, ohláste sa farskom úrade.

Spoločenstvo (IN)VALID, každý utorok o 9.00 hod. 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

mailto:sefrankom%40gmail.com?subject=


Do vašej pozornosti dávame: 
• Náš 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 Bo-

žie nájdete denné videozamyslenia s duchovnou piesňou).
• Novinky z ECAV na Slovensku: https://mailchi.mp/7a35b13e8173/ecavnews220603

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.

Pokrstené
• Ivana a Nina Raškovičové

Milodary a príhovorné modlitby
• 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. Pre cirkevný zbor venuje 100,- €. 

• Miroslav a jeho manželka Anna si s láskou spomínajú na svojho brata švagra Dušana Ko-
váča, ktorého stále nosia v srdci. Prosia o Božiu pomoc, vedenie a zdravie. Na Nový kostol 
venujú 100,- €.

• Brat Ján Hudec ďakuje Pánu Bohu za to, že sa z Jeho milosti mohol dožiť 90 rokov života. 
Ďakuje za všetku doterajšiu pomoc, ochranu a požehnanie a prosí o zdravie, lásku a pokoj 
pre seba i celú svoju rodinu. Na cirkevné ciele obetuje 50,-€.   
10.00 hod.

• Rodina Raškovičová ďakuje za Božiu milosť, ktorej sa dostalo ich dcéram Ivane a Nine v Krs-
te svätom. Vyprosujú pre ne Božiu ochranu a vedenie a pre potreby zboru venuje 50,- €.

• Bohuznámy brat so synom ďakuje Pánu Bohu za každodennú milosť,lásku,vernosť,hoj-
nosť Božieho požehnania a vedenie pri rôznych životných skúškach. Prosí o Božie po-
žehnanie, zdravie, ochranu, opateru, múdrosť a vedenie Duchom Svätým pre celú svoju 
rodinu a súrodencov s rodinami. Na podporu letného zborového tábora venuje 100,- € a na 
projekt č.1 Podpora služby v zbore venuje 100,- €.

Ofera
• Ofera vo štvrtok 26. mája 2022, na Vstúpenie, v Novom kostole, bola 145,16 €.
• Ofera v nedeľu 29. mája 2022 v Novom kostole, bola 173,21 €.
• Ofera v nedeľu 29. mája 2022 v Lamači, bola 30,50 €.
• Ofera pre Ukrajinu bola 81,25 €.
• Ďakujeme.

http://www.legionarska.sk
http://www.facebook.com/ecavlegionarska
http://www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
http://www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
http://www.ecav.sk
http://www.facebook.com/ecavsvami
DO VAŠEJ POZORNOSTI: • Náš zborový  web: www.legionarska.sk; • Facebook https://www.facebook.com/ecavlegionarska/, • YouTube ECAV Bratislava Legionárska (online Služby Božie): https://www.youtube.com/c/ECAVBALegion%C3%A1rska• Web a Facebook ECAV: www.ecav.sk; https://www.facebook.com/ecavsvami/• YouTube kanál ECAV s vami; po zadaní: PSBECAV (skratka programu: Počúvajte Slovo Božie nájdete denné videozamyslenia s duchovnou piesňou).Novinky z ECAV na Slovensku: https://mailchi.mp/7a35b13e8173/ecavnews220603
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Milí bratia a milé sestry, milí jubilanti!
Dnes v kruhu rodiny cirkvi slávime jej narodeniny. Deň, ktorý nás vzájomne spája nielen 

s udalosťami prvých Letníc, ale v dare Ducha Svätého nás spája aj s mnohými generáciami, 
ktoré sa otvorili Jeho vanutiu a  pôsobeniu. Udalosť, ktorá menila chod dejín a  zmenila ži-
voty mnohých jednotlivcov. Ľudské dejiny sú popretkávané rôznym ovocím mocenských, 
vojenských či iných ľudských síl. Aj dnešné vojnové konflikty vo svete, zvlášť ten na Ukra-
jine, sú poznačené dokazovaním moci, túžbou získať nadvládu nad inými, presadiť osobné 
egoistické záujmy na úkor iných. Vnímame, že dnešný svet si opäť vyhľadáva vodcov, ktorí 
svojím radikálnym a extrémistickým konaním v ovzduší mnohej frustrácie a manipulácie 
zvádzajú a stavajú národy proti sebe. Každý konflikt však nesie trpké ovocie utrpenia, bo-
lesti a poznania absentujúcej prítomnosti ovocia Ducha – pokory, lásky, pokoja, znášanli-
vosti, zmierenia či odpustenia.

Svätodušné sviatky nám v  týchto pohnutých časoch poukazujú na inú moc, ktorou sa 
mení svet. Moc, ktorá neprichádza zdola, ale zhora. Moc, ktorá neubližuje, ale zbližuje. Moc 
Ducha Svätého, ktorá bola darovaná nielen prvým učeníkom v  Jeruzaleme, ale všetkým, 
ktorí sa otvorili Jeho pôsobeniu v slove a sviatostiach, v láske a milosti.

Milí bratia a  sestry, dnes viac ako inokedy všetci túžime po pokoji a  mieri, po prijatí aj 
odpustení, po zaplnení prázdnoty aj ovocí nového života. Takýto život sa nedá dosiahnuť 
ľudskou silou ani mocou. Slovo proroka Zachariáša „nie vojenskou mocou, ani silou, ale mo-
jím Duchom“ nám jasne aj dnes ukazuje cestu k zmene pomerov vo svete, v našich rodinách 
aj našom vnútri. Život budovaný Božím Duchom – slovom, ktoré preniká síce do špiku kostí, 
ale ktoré uzdravuje a takto sa rodí nový a lepší svet. Tento zápas však musíme najskôr vybo-
jovať vo svojom vnútri. Je veľmi dôležité, čím napĺňame svoje vnútro, s čím prichádzajú do 
kontaktu naše myšlienky a z čoho sa rodia naše hodnoty.

Pri dnešnom sviatku narodenín cirkvi chceme vysloviť tri priania.
Duch mocne pôsobí, prekvapuje a premáha nás. Dáva iný smer našej slobode a premieňa 

našu vôľu mocou vdýchnutého Božieho slova. Duch Svätý nás volá do spoločenstva úprim-
ných a otvorených rozhovorov s naším Tvorcom. V krste svätom nás povolal na cestu spásy, 
na ktorej Jeho mocou a pôsobením duchovne rastieme aj prinášame ovocie Ducha. A v krste 
nás povolal aj do spoločenstva cirkvi – rodiny, v ktorej nám daroval nielen poznanie záchra-
ny, ale aj konkrétnej služby. Naším prianím je, aby sme neopúšťali rodinu cirkvi. Po mesia-
coch mnohého bohoslužobného odlúčenia aktívne vstúpme z virtuálneho do reálneho spo-
ločenstva cirkevných zborov. V skutočnej rodine totiž jej členovia žijú blízko seba.

Prajeme vám, aby ste v moci Ducha Božieho zažili vnútorný dotyk nebeského sveta, biblic-
ké „bodnutie v srdci“ (Sk 2,37), ktoré je vždy požehnaným časom nového začiatku. Nie v pý-
che, ale v pokore stojme v službe cirkvi, iných považujme za hodnotnejších než seba (F 2,3).

Prajeme vám, aby v moci lásky sme v cirkvi dokázali zrozumiteľne komunikovať, hľada-
li spoločne pravdu, ale aj milosrdenstvo a takto vydávali svetu svedectvo o Božom spôso-
be meniť svet – vanutím Ducha. Tohto roku budeme mať ako ECAV na Slovensku vzácnu 
príležitosť nielen sa stretnúť, ale aj vydať svetu svedectvo o živote rodiny našej cirkvi na 
Evanjelickom dni v Kežmarku, na ktorý vás srdečne pozývame. Túžime, aby aj skrze mnohé 
aktivity cirkvi bolo zjavné, že napredovanie cirkvi a zmeny vo svete sa nedejú „vojenskou 
mocou, ani silou, ale Hospodinovým Duchom“ (Zach 4,6).

K prežitiu platnosti týchto biblických slov vás počas týchto svätodušných sviatkov pozývajú 
vaši v Pánovej službe oddaní,

Ivan Eľko – generálny biskup ECAV,
Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu ECAV,

Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu 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.


