„Majte bedrá opásané a lampy zažaté!“
Lukáš 12, 35

Heslo roka 2022

Ježiš hovorí: „Kto prichádza
ku mne, toho neodoženiem.“
Ján 6, 37b

Zborový bulletin, 20. november 2022
Posledná nedeľa v cirkevnom roku
Pamiatka posvätenia chrámu (89. výročie)
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„Iste, nemá zmysel hovoriť ľahkomyseľne o nebi ako o mieste, kam by automaticky
musel prísť každý. Avšak vidieť konečnú "adresu", na ktorú človek môže dospieť –
u Boha, čiže v nebi – to dalo mnohým ľuďom silu vzdorovať zlu, konať dobré veci
a prežiť neuveriteľné protivenstvá.“
(Aleš Opatrný, *3. 3. 1944)

ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY
PO 21. november
UT 22. november
ST 23. november
ŠT 24. november

7.30 Modlitebné stretnutie

Zborová sieň

9.30 Detský klub Benjamín

Suterén

9.00 (IN)VALID

Legionárska 4

18.00 Služby Božie – Majling

Zborová sieň

7.30 Modlitebné stretnutie

Zborová sieň

18.00 Offline – stretnutie mládeže

Suterén

10.00 Služby Božie

Kaplnka EDS

18.00 Biblická hodina

Zborová sieň

7.30 Modlitebné stretnutie

Zborová sieň

15.00 Konfirmačná príprava – 1. roč. – Majling Zasadačka
PI 25. november

15.00 Konfirmačná príprava – 2. roč. – Šefranko Zborová sieň
15.45 Mladší dorast

Suterén

17.00 Starší dorast

Suterén

Prosba o darovanie krvi
•

•

•

Naša spolusestra Katka Bobocká prosí o darovanie krvi pre svoju dcéru, ktorú čaká
o necelé dva mesiace plánovaná operácia chrbtice. Predovšetkým však prosí o modlitby za priebeh operácie, zručnosť operačného tímu, aby Esterku Pán Ježiš chránil
po každej stránke a previedol ju týmto obdobím. Všetci sme v Jeho rukách.
Esterku poznáte z nášho cirkevného zboru ako aktívnu mladú slečnu – pomáha
v službe s deťmi (učí besiedku najmenších), pomáha na dennom aj zborovom tábore,
hrá v orchestríku na altovej flaute. Môžem s radosťou v srdci vyznať, že CZ Legionárska je pre Ester i našu celú rodinu duchovným domovom.
V prípade vážneho záujmu ohľadom darcovstva, prosím kontaktuje pre bližšie
informácie: Katarína Bobocká, mobil: 0904 382 503.

Ukončenie projektu: Krabice požehnania
•

Náš zbor sa zapojil do projektu Krabice požehnania. Jeho cieľom je obdarovať ľudí vo vojnou zmietaných oblastiach Ukrajiny potravinami a liekmi. Ďakujeme za Vaše doterajšie
finančné dary. Aj vďaka vám sme mohli naplniť 10 krabíc (každá 20 kg) s potravinami,
drogériou a liekmi. Zabalené krabice už boli doručené do rúk partnerskej evanjelickej
cirkvi na Ukrajine, konkrétne rodinám v Černihive a v okolí Charkova. Celkové náklady
boli 1 713,63 €. Vyzbieraná čiastka bola 1 817,72 €. Ďakujeme Vám za Vašu prejavenú štedrosť. Projekt je ukončený.

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
•

•

21. – 27. 11. 2022 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220
alebo e-mailom: ondrej.majling@gmail.com;
28. 11. – 4. 12. 2022 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515
alebo e‑mailom: sefrankom@gmail.com

Vstupenky na benefičný koncert Vianočný spev pre život s Veľkým zborom donských
kozákov, 17. decembra 2022 o 16.00 hod. v Slovenskom rozhlase
•

V Kníhkupectve Jonatán na Legionárskej 2 si môžete zakúpiť vstupenky na benefičný
koncert Vianočný spev pre život s Veľkým zborom donských kozákov v sobotu 17. decembra 2022 o 16.00 hod. v Slovenskom rozhlase.

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 príležitosť stať sa členmi nášho cirkevného zboru, ktorý ponúka duchovný domov a podujatia pre všetky generácie.

Zosnulé
•
•

Helena Kalafusová, rod. Betinová, 95-ročná
Ema Malíková, rod. Pagáčová, 80-ročná

Milodary a príhovorné modlitby
10.00
•

•

•

Smútiaca dcéra s rodinou pri poslednej rozlúčke so svojou milovanou matkou Darinou Žížalovou ďakuje Hospodinovi za jej dlhý a požehnaný život. Zároveň prosí o nádej a útechu
do ďalších dní. Pre potreby zboru obetuje 50,- €.
Pozostalá rodina pri pohrebnej rozlúčke s drahou manželkou, mamou, starou- a prastarou mamou Emou Malíkovou s vďakou za všetku jej lásku, starostlivosť a požehnanie
prijaté skrze jej život, odovzdávajúc zosnulú i seba do dobrotivých Božích rúk venuje cirkevnému zboru 50,- €.
Dcéra s manželom a vnúčatá pri nedožitých 87. narodeninách otca a starého otca si na neho
s láskou spomínajú. Ďakujú Pánu Bohu za život ich drahého a všetko, čím ich Hospodin
požehnal skrze jeho lásku a starostlivosť. Cirkevnému zboru venujú 100,- €.

18.00
•

•

Bohuznáma sestra s rodinou pri 1. výročí úmrtia mamičky a 16. výročí úmrtia otecka si
s láskou na nich spomína. Ďakuje Pánu Bohu za ich životy, lásku a starostlivosť, ktorou sa
im všetkým venovali. Zároveň si spomína aj na v Pánu zosnulých svokrovcov. Vyprosuje
Božiu milosť, vedenie a ochranu pre celú rodinu. Na cirkevné ciele venuje s vďakou 100,- €.
Ďakujeme.

Ofera
•
•
•
•

Ofera v nedeľu 13. novembra 2022 v Novom kostole bola v 319,93 €.
Ofera v nedeľu 13. novembra 2022 v Lamači, bola 31,20 €.
Dary na projekt „Krabice požehnania“ (pre Ukrajinu) boli 155,51 €.
Ďakujeme.

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, pošlite
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 stretávanie našich spoločenstiev a ich rast.
2. Prosíme: Za ďalších spolupracovníkov do tímu vyučujúcich v nedeľnej detskej besiedke, do mládežníckeho klubu METRO a ochotných zapojiť sa do práce zborovej
diakonie; Za Ukrajinu, aj za ďalších trpiacich vo vojnových konfliktoch v rôznych
miestach sveta; Prosíme za miernu zimu v Európe – zvlášť tam, kde majú zničenú infraštruktúru, aj s ohľadom na všeobecné zdražovanie.

•

Finančná podpora nášho cirkevného zboru
•

•

Sme vďační za Vašu finančnú pomoc cirkevnému zboru. Ak chcete službu zboru finančne podporiť, je viacero spôsobov ako na to, aj vecí, na ktoré môžete prispieť.
Za Vaše dary Vám 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.
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.

PROJEKT Č. 10: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 2102211210, ŠS: 778273

1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ. ĎAKUJEME.
PROJEKT Č. 11: PEVNÉ OZVUČENIE PRE HUDOBNÍKOV 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.

