
„Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! ... Pán je blízko!“
Filipským 4,4-5b

Zborový bulletin, 18. december 2022
Štvrtá adventná nedeľa

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

SLUŽBY BOŽIE
18. december 2022
Štvrtá adventná nedeľa

25. december 2022
1. slávnosť vianočná

1. január 2023
Nový rok

Nový 
kostol

8.30 Majling Majling Šefranko

10.00 Majling a VP + detský program * Majling Šefranko s VP

10.00 detská besiedka — —

18.00 Šefranko + detský program (nábož.) Šefranko Majling

Lamač 10.00 Šefranko Šefranko Majling
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„Verné, nesebecké priateľstvo nenájdeme v našich srdciach. Potrebujeme pomoc 
zvonku. Milovať, ako miluje Boh? Začnime teda tým, že prijmeme Jeho lásku.“

(Max Lucado, *11. 1. 1955)

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


ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY

PO 19. december
7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

9.30 Detský klub Benjamín Suterén

UT 20. december
9.00 (IN)VALID Legionárska 4

18.00 Služby Božie – Majling Zborová sieň

ST 21. december 7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

ŠT 22. december 10.00 Služby Božie – Šefranko Kaplnka EDS

PI 23. december

7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

15.45 Mladší dorast Suterén

17.00 Starší dorast Suterén

17.00 Nácvik spevokolu Nový kostol

Pozývame na detský vianočný program, na vianočný punč, kapustnicu a vianočný 
bazár, 18. decembra 2022 o 10.00 hod.
• Srdečne vás pozývame na hlavné Služby Božie 18. 12. 2022 o 10.00 hod., kde vy-

stúpia deti z besiedky s vianočným programom. Po skončení Služieb Božích sa 
uskutoční Vianočný bazár, na ktorom budú ponúkať vlastnoručne pripravené 
výrobky naši dorastenci. Prispieť môžete i vy peknými drobnosťami – prineste 
ich, prosím, na farský úrad alebo priamo organizátorom pred Službami Božími.

• Prosíme tých, ktorí sú ochotní napiecť koláče, aby to (kvôli koordinácii) vopred 
oznámili na farskom úrade – ďakujeme.

• Výťažok z predaja sa stane základom pripravovaného Projektu č. 12 – Finanč-
ná  podpora diakonickej činnosti. Počas vianočného bazáru budeme podávať via-
nočný punč a zároveň vás pozývame na tradičnú vianočnú kapustnicu.

• Tešíme sa na príjemnú atmosféru a spoločenstvo pri Božom slove aj spoločnom stole.

Možnosť prislúženia spovede a Večere Pánovej v domácnosti
• Ak máte vo svojej rodine či blízkosti ľudí, ktorí by radi prijali spoveď a Večeru Pánovu, no 

vysoký vek či zdravotné problémy im neumožňujú prísť do kostola, ponúkame pre nich 
prislúženie spovede a Večere Pánovej v domácnosti. Prosíme, kontaktuje náš farský úrad 
alebo priamo niektorého z našich bratov farárov.

Poďakovanie a prosba za modlitby!
• Milí naši modlitebníci, naša Božia rodina! S radosťou a vďačnosťou v srdci píšeme 

tento aktuálny oznam, že síce operácia bola o pár dní posunutá, ale mohla sa 12. 12.
uskutočniť. Samotný operačny výkon bol dlhý – trval 4 hodiny, pre pokročilost ná-
lezu bol rozsiahly, ale vďaka Bohu prebehol bez komplikácií.

• Esterka je veľmi statočná, veríme, že pooperačny priebeh bude i naďalej bez kom-
plikácií. Sme vdační Pánu Bohu za všetkých, ktorí nás nesiete na modlitbách, píšete 
nám a zaujímate sa! Veľmi si to ceníme! S vďakou a úctou, rodina Bobocká.



V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 19. – 25. 12. 2022 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220 

alebo e-mailom: ondrej.majling@gmail.com
• 26. 12. – 1. 1. 2023 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515 

alebo e -mailom: sefrankom@gmail.com

Výsledok II. kola voľby na post generálneho dozorcu ECAV 
• Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku vyhlásilo 2. 12. 2022 výsledok II. kola voľby 

na post generálneho dozorcu ECAV na funkčné obdobie 2022 – 2028. 
• Za generálnu dozorkyňu bola zvolená Ing. Renáta Vinczeová. Ide o historicky prvú ženu 

v tejto najvyššej funkcii ECAV.
• Kandidátka Ing. Renáte Vinczeovej dostala 7 385 hlasov (59,99 %). 
• Kandidát PhDr. Marián Damankoš, PhD. získal 3 266 hlasov (26,53 %). 
• Z celkového počtu 12 310 konventuálov bolo 1 659 tých, ktorí nehlasovali za žiadneho kan-

didáta, prípadne odovzdali neplatný hlasovací lístok.
• Sestre Vinczeovej blahoželáme k zvoleniu a vyprosujeme Božiu múdrosť a požehnanie 

pre jej zodpovednú službu.

Adventná večiereň s piesňami z Taizé, 20. 12. 2022 o 17.30 hod. v ev. kostole v Dúbravke
• V utorok 20. 12. 2022 sa o 17.30 hod. v evanjelickom kostole v Dúbravke na ul. M. Sch. Tr-

navského 2/A uskutoční Adventná večiereň s piesňami z Taizé. Ste srdečne pozvaní.

Evanjelická Bratislava č. 4/2022 
• Do vašej pozornosti dávame najnovšie číslo (4/2022) časopisu nášho zboru Evanjelická 

Bratislava. Môžete si ho bezplatne prevziať v kostole.

Ofera na 2. slávnosť vianočnú 26. decembra 2022
• Ofera z  26. 12. 2022 (2. slávnosť vianočná) je určená pre našich kantorov. Odporúčame ju 

do Vašej lásky a štedrosti. 

Aliančný modlitebný týždeň 2023:  8. – 15. 1. 2023
• Aliančný modlitebný týždeň sa bude konať od nedele 8. 1. do nedele 15. 1. 2023 s ústrednou 

témou: Radosť.
• Rozpis miest konania a čas začiatku jednotlivých modlitebných stretnutí bude uverejne-

ný v bulletine 8. 1. 2023. K modlitbám Vás srdečne pozývame.

Zosnulé
• Mária Fraňová, rod. Šimonovičová, 91-ročná
• Anna Paulínyová, rod. Paulínyová, 80-ročná
• Margita Staroňová, rod. Matyová, 97-ročná

Milodary a príhovorné modlitby
• Sestra Emília Dérerová s vďakou Pánu Bohu za Jeho požehnanie v končiacom sa roku, v kto-

rom sa dožila 90. narodenín a prosbou o Hospodinovo vedenie do ďalšieho času venuje cir-
kevnému zboru 100,- €.
8.30

• Rodina, ktorá vyprevadila na poslednej ceste v časnosti mamu, starú-, prastarú mamu a prí-
buznú Máriu Fraňovú prosí o Božie potešenie. S vďačnosťou za mnohú obetavú lásku ich 
drahej a príklad jej života venuje pre cirkevný zbor 100,- €.
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Milodary a príhovorné modlitby
10.00

• Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie a pre hluchoslepé deti v Červenici 
venuje 500,- €.

• Bohuznáma rodina z vďaky voči Pánu Bohu venuje pre hluchoslepých bratov a sestry 1 000,- €.
• Pozostalá rodina pri pohrebnej rozlúčke so sestrou a  krstnou mamou Annou Paulínyovou 

ďakuje Pánu Bohu za všetku lásku a podporu, ktorej sa im od ich drahej príbuznej dostávalo, 
odovzdávajúc ju i seba Božiemu milosrdenstvu venuje cirkevnému zboru 40,- €.   

• Pozostalá rodina, ktorá vyprevadila do večnosti svoju milovanú mamu, sestru, starú mamu 
a prastarú mamu Katarínu Backovú, ďakuje Pánovi za jej požehnaný život, za všetku vieru, 
lásku a nádej, ktorú nosila vo svojom srdci a odovzdávala ju aj ďalej. Spoliehajú sa na zasľú-
benia Pána Ježiša a prosia Ho o útechu. Pre potreby zboru venujú 100,- €.

• Ďakujeme.

Ofera
• Ofera v nedeľu 11. decembra 2022 v Novom kostole bola v 536,20 €.
• Ofera v nedeľu 11. decembra 2022 v Lamači bola 44,- €.
• Ďakujeme.

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

litbám 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 úspešnú operáciu sestry Ester Bobockej; Za úspešnú liečbu ďalších váž-
ne chorých bratov a sestier zo spoločenstva nášho zboru; Za dar spoločenstva cirkev-
ného zboru a prosíme o prácu, ktorá sa v ňom koná; Za všetkých spolupracovníkov 
v cirkevnom zbore. 

2. Prosíme: Za uzdravenie chorých bratov a sestier. 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.

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.

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.
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SLUŽBY BOŽIE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2022/2023

SO 24. december
10.00 Služby Božie – Majling Kaplnka EDS
14.30 SB s vystúpením spevokolu – Šefranko Nový kostol
17.00 Televízne Služby Božie (TA3) – Majling Nový kostol

NE
25. december
1. sl. vianočná, 
Narodenie Pána

8.30 Služby Božie – Majling Nový kostol
10.00 Služby Božie – Majling Nový kostol
18.00 Služby Božie – Šefranko Nový kostol
10.00 Služby Božie – Šefranko Lamač

PO 26. december
2. sl. vianočná

8.30 Služby Božie – Šefranko Nový kostol
10.00 Služby Božie s VP – Šefranko Nový kostol

SO 31. december 16.30 Služby Božie – Synak Nový kostol

NE 1. január

8.30 Služby Božie – Šefranko Nový kostol
10.00 Služby Božie s VP – Šefranko Nový kostol
18.00 Služby Božie s VP – Majling Nový kostol
10.00 Služby Božie – Majling Lamač

PI 6. január 10.00 Služby Božie – Majling Nový kostol
Radi vás privítame! Mapa a dostupnosť: www.legionarska.sk/kontakt

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.

PROJEKT Č. 12: FOND ZBOROVEJ DIAKONIE
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 2212990012, ŠS: 778273V

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


