
„Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený, 
lebo Ty si moja chvála.“

Jeremiáš 17, 14

Zborový bulletin, 23. október 2022
Devätnásta nedeľa po Svätej Trojici

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

SLUŽBY BOŽIE
23. október 2022
19. po Svätej Trojici

30. október 2022
20. po Svätej Trojici

6. november 2022
21. po Svätej Trojici

Nový 
kostol

8.30 Šefranko a Kováč Trepáč (s konventom*) Šefranko

10.00 Šefranko a Kováč Trepáč (s konventom*) Šefranko s VP

10.00 detská besiedka detská besiedka detská besiedka

18.00 Trepáč s krstom a VP Šefranko Majling s VP

Lamač 10.00 Majling Šefranko Majling
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„Vystúp na prvý schod s vierou. Nemusíš vidieť celé schodisko. 
Jednoducho vystúp na prvý schod.“

(Martin Luther King, *15. 1. 1929 – †4. 4. 1968)

Upozorňujeme, že v noci 
z 29. na 30. októbra sa mení 
letný čas na zimný. Hodinky 
posúvame o hodinu dozadu 
a spíme o hodinku dlhšie ☺

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


ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY

PO 24. október
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

9.30 Detský klub Benjamín Suterén

UT 25. október
9.00 (IN)VALID Legionárska 4

18.00 Služby Božie – Šefranko Nový kostol

ST 26. október

7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

15.00 Služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR Ńámestie slobody 1

18.00 Offline (stretnutie mládeže) Suterén

ŠT 27. október
10.00 Služby Božie – Majling Kaplnka EDS

18.00 Biblická hodina – Synak Zborová sieň

PI 28. október
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

16.00 Spoločné stretnutie dorastu Suterén

SO 29. október 15.30 Nácvik spevokolu Zborová sieň

Nedeľa 23. októbra 2022, Zborové vzdelávanie, Nový kostol  o 8.30 a 10.00 hod.
• Téma: Živý zbor: Miesto angažovanosti a služby
• Jedna misijná organizácia ma výstižný slogan: „Srdce Bohu a ruky ľuďom.“ Toto je aj pre náš 

cirkevný zbor dobrá výzva k angažovanosti sa v službe v zbore. Biblickým príkladom sú 
nám prví kresťania v Skutkoch apoštolov v 9. kapitole. O svojej motivácii k službe v zbore 
sa s nami podelia niektorí služobníci. Myslime na potrebu nových služobníkov v našom 
zbore v modlitbách. 

• Srdečne Vás pozývame.

Televízny Posol, v nedeľu 23. októbra 2022 o 13.55 na Dvojke
• Televízna stanica RTVS Dvojka odvysiela v nedeľu 23. 10. 2022 o 13.55 hod. reláciu Televíz-

ny Posol. Dávame ju do Vašej pozornosti.

Evanjelické Služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR, 26. októbra 2022 o 15.00 hod.
• Srdečne Vás pozývame na evanjelické Služby Božie do kaplnky Úradu vlády SR (Námestie 

slobody 1 v Bratislave), v stredu 26. 10. 2022 o 15.00 hod. Služby Božie vykoná riaditeľ Úra-
du EPS MV SR plk. Mgr. Milan Petrula.

• Kvôli kontrole na vrátnici je potrebné vziať si občiansky preukaz.

Volebný konvent, 30. októbra 2022 o 8.30 a 10.00 hod. v Novom kostole
• V nedeľu 30. 10. 2022 sa v rámci predpoludňajších Služieb Božích o 8.30 a 10.00 hod. usku-

toční volebný konvent – 2. kolo volieb generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Do 
2. kola postúpili dvaja kandidáti, ktorí dosiahli v 1. kole volieb najvyšší počet hlasov. Re-
náta Vinczeová (v 1. kole získala 40,80 % (4 854 hlasov) a Marián Damankoš (v 1. kole získal 
16,41 % (1 962 hlasov). Bratia a sestry, povzbudzujeme Vás k účasti na volebnom konvente.

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 24. – 30. 10. 2022 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220 

alebo e-mailom: ondrej.majling@gmail.com;
• 31. 10. – 6. 11. 2022 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 

515 alebo e -mailom: sefrankom@gmail.com



Online Biblické hodiny
• Každú sobotu o 17.30 hod. v priamom prenose alebo neskôr zo záznamu môžete   sledovať  

online biblické hodiny:  “Na potulkách s Lukášom” (výklad Ev. podľa Lukáša) – a to na: 
https://youtube.com/playlist?list=PLXGtXFE5xwLXa6bYRUL1cs3jv4LV8qUrR

Krabice požehnania
• Milí bratia a sestry, náš cirkevný zbor sa chce zapojiť do projektu Boxes of blessing (Krabice 

požehnania). Zmyslom projektu je obdarovať ľudí, ktorí žijú vo vojnou zmietaných oblas-
tiach na Ukrajine, konkrétnymi produktmi, ktoré potrebujú pre svoj život. Zámerom je 
pripraviť krabice s potravinami a liekmi, ktoré budú doručené do rúk partnerskej evanje-
lickej cirkvi na Ukrajine, konkrétne rodinám v Černihive a v okolí Charkova. Viac o projek-
te si môžete prečítať na tomto odkaze: www.ecav.sk/aktuality/oznamy/krabice-pozehnania

• Náš zbor plánuje pripraviť 10 krabíc, ktoré budú následne odovzdané koordinátorom pro-
jektu. O nákup produktov sa postará cirkevný zbor. Prosíme však o vašu spolúčasť pri 
financovaní tohto projektu. Peniaze môžete poslať aj na zborový účet s poznámkou „Kra-
bice požehnania“ VS: 20221014. Bližšie informácie dostanete na farskom úrade. 

Online Biblické hodiny 
• Každú sobotu o 17.30 hod. v priamom prenose alebo neskôr zo záznamu môžete   sledovať  

online biblické hodiny:  “Na potulkách s Lukášom” (výklad Ev. podľa Lukáša) – a to na: 
https://youtube.com/playlist?list=PLXGtXFE5xwLXa6bYRUL1cs3jv4LV8qUrR

Pokrstení
• Tobias Korenica
• Sebastian Korenica

Zosnulý
• Mgr. Martin Ducho, 48-ročný
• Peter Závodný, 67-ročný
• MUDr. Alžbeta  Garajová, rod. Güntherová, 87-ročná  

Milodary a príhovorné modlitby
• Smútiaca rodina si s láskou spomína na svoju milovanú matku, starú a prastarú matku, 

a  príbuznú Annu Valovičovú pri 1. výročí úmrtia. Ďakuje Pánu Bohu za jej život, lásku 
a výchovu. Prosí Pána o pokoj, vieru a nádej a pre potreby cirkevného zboru obetuje 50,- €.
10.00

• Rodina Horváthová si s láskou, vďačnosťou a úctou spomína na svokru, babičku, prababič-
ku a príbuznú Oľgu Horváthovú, ktorá by sa bola 11. októbra dožila 100 rokov a na manžela, 
otca, starého otca, strýka a jedinečného človeka Vladimíra Horvátha, pri príležitosti jeho 
nedožitých 67. narodeninách. Ďakuje Pánu Bohu  za ich život, lásku a starostlivosť, ktorou 
ich obklopovali. Na projekt 11 venuje 50,- €.

• Pozostalá rodina pri pohrebnej rozlúčke s Mgr. Martinom Duchom prosí o Božie potešenie. 
Ďakuje za život ich drahého a odovzdávajúc jeho i seba do Božích rúk venuje cirkevnému 
zboru 100,- €.

• Bohuznámi manželia ďakujú Pánu Bohu, že bez ujmy prežili vážnu haváriu a na cirkevné 
ciele venujú 100,- €.

• Rodiny Korenicová, Őlvecká a  Žilinčanová pri krste syna, vnuka a krstného syna Sebas-
tiana s vďakou za dar nového života a milosť prijatú v dare Krstu svätého s prianím o Božie 
vedenie pre dieťatko i celú rodinu venujú cirkevnému zboru 60,- €.

• Ďakujeme.

Ofera
• Ofera v nedeľu 16. októbra 2022 v Novom kostole bola 280,- €.
• Ofera v nedeľu 16. októbra 2022 v Lamači, bola 37,- €.
• Dary na projekt „Krabice požehnania“ (pre Ukrajinu) boli 200,- €.
• Ďakujeme.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGtXFE5xwLXa6bYRUL1cs3jv4LV8qUrR
http://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/krabice-pozehnania
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGtXFE5xwLXa6bYRUL1cs3jv4LV8qUrR


Parkovanie v okolí Nového kostola 
• Milí bratia a sestry, v súvislosti s postupným zavádzaním parkovacej politiky v Bratislave 

je parkovisko pri tržnici aj v nedeľu spoplatnené sumou 0,75 €/hod. Zadarmo sa dá počas 
celého víkendu parkovať v uličke medzi kostolom a zborovým domom a tiež na uliciach 
Blumentálska, Bernolákova a Krížna v smere do centra mesta. Všetko sú to lokality do 
5 minút chôdze od kostola. Upozorňujeme aj, že parkovisko pred kostolom je celý týždeň, 
t. j. aj počas víkendov určené len pre rezidentov.

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 vyplniť prihlášku: legionarska.sk/potrebujem -vybavit/clenstvo-

-v-cirkevnom -zbore a podpísanú ju odovzdať na farskom úrade na Legionárskej 4.
• Ak ste v ECAV pokrstení neboli, prosíme, konzultujte členstvo v zbore s niektorým z našich 

bratov farárov. Keď nemáte prihlásené svoje deti, manžela alebo manželku, aj pre nich je prí-
ležitosť stať sa členmi nášho cirkevného zboru, ktorý ponúka duchovný domov a podujatia 
pre všetky generácie.

Námety na modlitby
• Milé sestry a milí bratia, aj touto novou formou vás pozývame k spoločným 
modlitbám počas celého týždňa. Pokiaľ máte Ďalšie vlastné námety, prosíme, pošli-
te ich prostredníctvom sms na číslo farského úradu: 0948 489 920 alebo e-mailom 
na: legionarska.ba@gmail.com

1. Ďakujeme: Za dar spoločenstva cirkevného zboru a prosíme o prácu, ktorá sa v ňom 
koná; Za úspešnú liečbu vážne chorých bratov a sestier zo spoločenstva nášho zboru; 
Za skončenie ohrozenia a obmedzení spojených s pandémiou; Za opätovné stretáva-
nie našich spoločenstiev a ich rast

2. Prosíme: Za ďalších spolupracovníkov do tímu vyučujúcich v nedeľnej detskej be-
siedke; Za ďalších spolupracovníkov ochotných pomáhať v mládežníckom klube 
METRO; Za nových ľudí ochotných zapojiť sa do práce zborovej diakonie; Za blížia-
ce sa komunálne a regionálne voľby (primátor, starostovia, župan, poslanci prís-
lušných zastupiteľstiev); Prosíme za Ukrajinu, aj za ďalších trpiacich vo vojnových 
konfliktoch v rôznych miestach sveta

NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR

Názov: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska
Adresa: Legionárska 4, 81107 Bratislava • telefón: 0948 489 920, 02 5557 1195 • web: www.legionarska.sk
e-mail: legionarska.ba@gmail.com • facebook.com/ecavlegionarska • youtube.com/ECAVBALegionarska
IČO: 42267145, účet CZ ECAV na Slovensku BA Legionárska • IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622

Farský úrad
Legionárska 4

pondelok utorok streda štvrtok piatok

13.00 – 16.30 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00  8.30 – 12.00
13.00 – 17.00 8.30 – 12.00

Farský úrad
Legionárska 4
duchovní

Ondrej Majling • tel.: 0908 989 220 • e-mail: ondrej.majling@gmail.com

Martin Šefranko • tel.: 0902 673 515 • e-mail: sefrankom@gmail.com

Matej Trepáč • tel.: 0918 490 353 • e-mail: matejtrepac@gmail.com


