
„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať 
právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“

Micheáš 6, 8

Zborový bulletin, 30. október 2022
Dvadsiata nedeľa po Svätej Trojici

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

SLUŽBY BOŽIE
30. október 2022
20. po Svätej Trojici

6. november 2022
21. po Svätej Trojici

13. november 2022
2. pred koncom cirk. roka

Nový 
kostol

8.30 Trepáč (s konventom*) Pam. zosn. – Šefranko Majling

10.00 Trepáč (s konventom*) Pam. zosn. – Šefr. s VP DvK – Majling

10.00 detská besiedka detská besiedka detská besiedka

18.00 Šefranko Majling s VP Trepáč

Lamač 10.00 Šefranko Majling Trepáč
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„Ešte nikto nikdy na smrteľnej posteli neľutoval, že netrávil viac času v kancelárii...“
(Rob Parsons)

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 31. október
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

18.00 SB – Pamiatka reformácie – Trepáč Nový kostol

UT 1. november 18.00 Služby Božie – Majling Nový kostol

ST 2. november
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

18.00 Offline (stretnutie mládeže) Suterén

ŠT 3. november

10.00 Služby Božie – Lukáč Kaplnka EDS

13.00 Služby Božie – Majling Penzión na Barine

18.00 Biblická hodina – Majling Zborová sieň

PI 4. november

7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

15.00 Konfirmačná príprava – 1. roč. – Majling Zasadačka

15.00 Konfirmačná príprava – 2. roč. – Šefranko Zborová sieň

15.45 Mladší dorast Suterén

17.00 Starší dorast Suterén

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. 

uskutoční volebný konvent – 2. kolo volieb generálneho dozorcu ECAV na Slo-
vensku. Do 2. kola postúpili dvaja kandidáti, ktorí dosiahli v 1. kole volieb najvyš‑
ší počet hlasov. Renáta 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.

Poďakovanie
• Predsedníctvo zboru ďakuje všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí sa 22. 10. zúčast‑

nili na brigáde upratovania kostola a jeho okolia a prispeli k príprave spoločných raňajok.

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.

http://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/krabice-pozehnania


V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 31. 10. – 6. 11. 2022 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515 

alebo e ‑mailom: sefrankom@gmail.com;
• 7. – 13. 11. 2022 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220 

alebo e‑mailom: ondrej.majling@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 

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.

Milodary a príhovorné modlitby
8.30

• Bohuznáma rodina, pri úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia ich dcéry ďakuje  
Hospodinovi za všetku Jeho  pomoc a s prosbou o ďalšie Pánovo vedenie venuje cirkevné‑
mu zboru 100,‑ €. 
10.00

• Bohuznámi bratia s rodinami si s láskou spomínajú na svojich zosnulých rodičov. S vďakou 
ich starostlivosť a lásku a s prosbou o  Božie požehnanie venujú pre hluchoslepé deti v Čer‑
venici 50,‑ €.

• Ďakujeme.

Ofera
• Ofera v nedeľu 16. októbra 2022 v Novom kostole bola v 308,05 €.
• Ofera v nedeľu 16. októbra 2022 v Lamači, bola 25,30 €.
• Dary na projekt „Krabice požehnania“ (pre Ukrajinu) boli 142,75 €.
• Ďakujeme.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGtXFE5xwLXa6bYRUL1cs3jv4LV8qUrR


Námety na modlitby
• Milé sestry a milí bratia, aj touto novou formou vás pozývame k spoločným modlit‑

bám počas celého týždňa. Pokiaľ máte Ďalšie vlastné námety, prosíme, pošlite ich 
prostredníctvom sms na číslo farského úradu: 0948 489 920 alebo e‑mailom na: le-
gionarska.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 besied‑
ke; Za ďalších spolupracovníkov ochotných pomáhať v mládežníckom klube METRO; 
Za nových ľudí ochotných zapojiť sa do práce zborovej diakonie; Za ľudí  zvolených 
v komunálnych a regionálnych voľbách (primátor, starostovia, župan, poslanci prí‑
slušných zastupiteľstiev); Prosíme za Ukrajinu, aj za ďalších trpiacich vo vojnových 
konfliktoch v rôznych miestach sveta

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.

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.

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

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

PROJEKT Č. 11: PEVNÉ OZVUČENIE PRE HUDOBNIKOV V KOSTOLE
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 2206221211, ŠS: 778273

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



Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2022

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, drahá Evanjelická cirkev!
Prijmite od nás srdečné pozdravy pri tohtoročnej Pamiatke reformácie, pri jej malom ju‑

bileu – 505. výročí Lutherovho pamätného vystúpenia. Stojíme s vďačnosťou a v bázni pred 
Bohom nad tajomstvom cesty nášho spoločenstva dejinami. Pozývame vás, aby sme sa ne‑
chali poučiť a povzbudiť svojou vlastnou minulosťou. Pripomeňme si dianie v reformačnom 
wittenberskom prostredí pred päťsto rokmi, v roku 1522. Všimnime si tri dôležité udalosti. 
Veľmi aktuálne nás oslovujú pre náš dnešok!

Prvou je návrat Martina Luthera do Wittenbergu po desiatich mesiacoch jeho exilu na 
hrade Wartburg, v marci 1522. V jeho životopisoch nájdeme zmienku, že po návrate „bojo‑
val proti obrazoborectvu“. Čo to znamená? V rodiacom sa evanjelickom prostredí prevládla 
emócia radikálne svetu vykričať „kým už viac nie sme“, nad pokojným vyznaním „kým 
v  Kristovi sme“. Prejavila sa ničením všetkého, čo sa spájalo s  praxou rímskokatolíckej 
cirkvi. Luther sa proti tomu postavil.

Ani dnes nás neposunie ďalej radikálne a povrchné opakovanie toho, „kým nie sme“. Ne‑
pomôže nám kritika iných. Hlavne ak nás tí iní neraz predbiehajú v úprimnosti svojho ži‑
vota, viery, služby a svedectva. Luther by nás zastavil a viedol k pozitívnemu vyznávaniu 
a dokazovaniu toho, „kým v Kristovi sme“.

Tým sa dostávame k druhej udalosti roku 1522. Luther celý tento rok investoval do poc‑
tivého evanjelického kázania o  základných princípoch viery a  života, fungovania zboru 
a cirkvi, hodnote slova a sviatostí. Vedel, že obnovený, evanjelický kresťanský život sa ne‑
rodí sám od seba. Tvorí ho Duch Svätý. Používa si na to vieroučne zdravé, na Písme založené 
kázanie a vyučovanie. A tak po piatich rokoch búrlivých vonkajších udalostí sa na jar 1522 
začalo sústredené budovanie evanjelickej cirkvi – a to poctivým, systematickým Luthero‑
vým kázaním a vyučovaním.

Nech je toto impulzom pre všetkých ordinovaných, ktorí stoja v službe slova a sviatostí, 
i pre všetkých neordinovaných, ktorí pomáhajú vo vedení a vyučovaní: nasledujme poctivo 
biblicky kážuceho Luthera, ktorý vedel, aký obrovský je dosah kázaného slova. Zdokonaľuj‑
me sa v duchovnom umení kázania a vyučovania.

A  to tretie. V  septembri 1522 vyšla tlačou a  hneď bola vypredaná Nová zmluva, ktorú 
Luther preložil do nemčiny počas exilu na Wartburgu. Tento historický čin predznamenal 
neraz dobrodružnú cestu Písma v nám zrozumiteľných prekladoch aj do evanjelických do‑
mácností v Uhorsku. Vznikala evanjelická tradícia písmactva, úcty k Božiemu slovu.

Evanjelikovi teda jeho vlastná tradícia vkladá do rúk Božie slovo, aby ho používal, poznal, 
žil z neho a s ním. Ono sa má nie iba proklamatívne, ale skutočne stať „prameňom viery a pra‑
vidlom života“. Sústreďme svoj čas na to, aby sa čítanie Písma, zvlášť Novej zmluvy, spojené 
s modlitbou, stalo súčasťou nášho života a osobnej zbožnosti. Toto je evanjelické!

Prosíme, prijmite tieto tri praktické odkazy z minulosti do našej prítomnosti: svoje evan‑
jelictvo žime a deklarujme vždy pozitívne – sústreďme sa na poctivo kázané a poctivo prijí‑
mané Božie slovo – venujme čas a budujme svoju osobnú zbožnosť cez čítanie Písma, spojenú 
s modlitbou.

Požehnanú Pamiatku reformácie 2022 a staré dobré uistenie, že „slovo Božie je živé a moc-
né“ (Žid 4, 12), každému osobne i celej našej milovanej komunite, Evanjelickej cirkvi augs‑
burského vyznania na Slovensku, želajú v Pánovi bratia

Ivan Eľko, generálny biskup, Ján Hroboň, biskup ZD ECAV, Peter Mihoč, biskup VD ECAV


