
„Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,
lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

Lukáš 2, 10b.11
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Vianočné sviatky a Nový rok

(ďalší bulletin vyjde 8. 1. 2023)
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SLUŽBY BOŽIE
25. december 2022
1. slávnosť vianočná

1. január 2023
Nový rok

8. január 2023
Nedeľa po Novom roku

Nový 
kostol

8.30 Majling Šefranko Majling

10.00 Majling Šefranko s VP Majling

10.00 — — detská besiedka

18.00 Šefranko Majling Šefranko

Lamač 10.00 Šefranko Majling Šefranko

„Najväčšou tragédiou Vianoc nie je ich skomercionalizovanie,
ani reklamné triky, dokonca ani pohanské vplyvy.

Najväčšou tragédiou Vianoc je, že sa narodil SPASITEĽ a NIKTO si to nevšimne!“
(Neznámy autor)

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


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
piesne: 10 1-4, 41, 593, 60, A 5, 12, Ž 2; kázeň: 2. Korintským 8, 9

17.00
Televízne Služby Božie (TA3) – Majling Nový kostol
piesne: 16, 41, 47, 60, Ž 2; kázeň: Lukáš 2, 1 – 20

NE

25. december
Prvá slávnosť 
vianočná, 
Narodenie Pána

8.30
Služby Božie – Majling Nový kostol
piesne: 39, 36, 590, A 11; kázeň: Kol 2, 3. 6 – 10

10.00
Služby Božie – Majling Nový kostol
piesne: 39, 34, 49, 590, A 11, 12, Ž 96; kázeň: Kolosenským 2, 3. 6 – 10

18.00
Služby Božie – Šefranko Nový kostol
piesne: 52, 47, 61, A 13, Ž 96; kázeň: Matúš 1, 23

10.00 Služby Božie – Šefranko Lamač

PO
26. december
Druhá slávnosť 
vianočná

8.30
Služby Božie – Šefranko Nový kostol
piesne: 48, 54, 35, 475, A 17; kázeň: 2. Mojžišova 2, 10b

10.00
Služby Božie s VP – Šefranko Nový kostol
piesne: 48, 54 1, 475, A 17 (VP: 54 2-5); kázeň: 2. Mojžišova 2, 10b

ŠT 29. december 10.00 Služby Božie – ŠefrankoSlužby Božie – Šefranko Kaplnka EDS

SO 31. december
Záver obč. roka 16.30

Služby Božie – Synak Nový kostol
piesne: 628, 67, 357 1, 434, A 22, A 23, Ž 103; kázeň: Žalospevy 3,22 – 24

NE
1. január
Nedeľa po 
Novom roku

8.30
Služby Božie – Šefranko Nový kostol
piesne: 71, 73, 36, 68, A 24, Ž 121; kázeň: 1. Mojžišova 16, 13

10.00
Služby Božie s VP – Šefranko Nový kostol
piesne: 71, 73, 68, A 24 (VP: 604, 484); kázeň: 1. Mojžišova 16, 13

18.00
Služby Božie s VP – Majling Nový kostol
piesne: 42, 69, 304, A 23; kázeň: Lukáš 4, 16 – 21

10.00 Služby Božie – Majling Lamač
UT 3. január 18.00 Služby Božie – MajlingSlužby Božie – Majling Zborová sieň
ŠT 5. január 10.00 Služby Božie – LukáčSlužby Božie – Lukáč Kaplnka EDS

PI 6. január
Zjavenie Pána 10.00

Služby Božie – Majling Nový kostol
piesne: 55, 77, 48, 63, A 19, Ž 72; kázeň: 2. Korintským 4, 3 – 6

NE 8. január

8.30
Služby Božie – Majling Nový kostol
piesne: 38, 244, 35, 595, A 22; kázeň: Ján 1, 29 – 34

10.00
Služby Božie s VP – Majling Nový kostol
piesne: 38, 244, 35, 595, A 22; kázeň: Ján 1, 29 – 34

18.00
Služby Božie s VP – Šefranko Nový kostol
piesne: 44, 37, 456, A 16, Ž 122; kázeň: Ján 1, 35 – 51

10.00 Služby Božie s VP – Šefranko Lamač
Radi vás privítame! Mapa a dostupnosť: www.legionarska.sk/kontakt



Poďakovanie
• Úprimne ďakujeme za ochotnú službu a venovaný čas: 

– Jánovi Brunckovi, Danielovi Šebeňovi, Ondrejovi Majlingovi, Andrejovi Mišinovi, 
a Martinovi Popikovi za prípravu vianočnej kapustnice,  

– Olinke Trckovej, Lenke Izákovej, Janka Majlingovej, Libuške Synakovej a Janke Šefran‑
kovej  za prípravu vianočného punču,

– Katke Minaričovej, vedúcim a členom dorastu i všetkým ďalším nemenovaným  za po‑
moc pri príprave, organizácii a priebehu vianočného bazára,

– všetkým, ktorí napiekli zákusky a akoukoľvek pomocou sa podieľali na občerstvení, 
jeho distribúcii, príprave a uprataní priestorov, umytí riadov atď., 

– Vierke Kováčovej, Ali Popikovej všetkým vyučujúcim Detskej besiedky, evanjelického 
náboženstva v školách, tiež zvukárom, hudobníkom a všetkým, ktorí akokoľvek pomo‑
cou prispeli k programom detí 18. decembra v Novom kostole dopoludnia i večer.  

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. Podtémy: 1. Radosť v stvorení, 2. Radosť v Ježišovi Kristovi, 3. Radosť ako 
ovocie Ducha Svätého, 4. Stvorený pre radosť, 5. Radosť, že sme spolu, 6. Radosť z vykú‑
penia, 7. Utrpenie v radosti, 8. Večná radosť. Rozpis miest konania a čas začiatku jednot‑
livých modlitebných stretnutí bude uverejnený v bulletine 8. 1. 2023. K modlitbám Vás 
srdečne pozývame.

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 26. 12. – 1. 1. 2023 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515 

alebo e ‑mailom: sefrankom@gmail.com ;
• 2. – 8. 1. 2023 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220 

alebo e‑mailom: ondrej.majling@gmail.com

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.

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 pri‑
hlásili.

• 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 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.

mailto:sefrankom%40gmail.com?subject=
mailto:ondrej.majling%40gmail.com?subject=


Zosnulá
• Oľga Baňacká, rod. Mazáková, 86‑ročná

Milodary a príhovorné modlitby
26. 12. 2022, 10.00

• Dcéra Mária s manželom Ladislavom a synmi pri spomienke na zosnulých rodičov, starých 
a prastarých rodičov Máriu a Alberta Bielikovcov a starú mamu Jozefínu si na nich s lás‑
kou a vďakou spomínajú a vyprosujú zdravie, pokoj a Božie požehnanie pre celú rodinu. Na 
Nový kostol venujú 712,‑ €.

• Brat Miroslav Krivoš  pri spomienke na manželku Julku, otca Vladimíra a mamičku Pavlí‑
nu Krivošovcov a z vďačnosti voči Pánu Bohu i s prosbou o uzdravenie venuje cirkevnému 
zboru 50,‑ €.
1. 1. 2023, 10.00

• Synovec Lukáš pri rozlúčke so svoju tetou Oľgou Baňackou ďakuje Pánu Bohu za to, čím ho 
cez život drahej príbuznej Hospodin  požehnal,  odovzdávajúc zosnulú do Božích rúk venuje 
cirkevnému zboru 140,‑ €.

• Ďakujeme.

Ofera
• Ofera v nedeľu 18. decembra 2022 v Novom kostole bola v 536,20 €.
• Ofera v nedeľu 18. decembra 2022 v Lamači bola 44,‑ €.
• Výťažok z predaja výrobkov a zbierka na Vianočnom bazári určené na Projekt č. 12 – Fond 

zborovej diakonie vyniesli 685,30 €.
• 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.

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.

mailto:legionarska.ba%40gmail.com?subject=


Pozdrav
• Na Vianoce neoslavujeme len narodenie. Oslavujeme predovšetkým príchod. 
• Boh prichádza medzi nás. Chce byť s nami. Pozýva nás do osobného vzťahu s Ním. 
• Príbeh Ježišovho narodenia je úžasný, pretože sa nestal len pred vyše 2 000 rokmi. 
• Deje sa zakaždým, keď odpovieme na pozvanie nášho Pána a vstúpime do Jeho blízkosti. 
• Prajeme Vám požehnané Vianoce  a nadchádzajúci nový rok 2023 v Božej blízkosti.

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska  

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.

Verše vďaky a prosby
Keď sa k Tebe večer skláňam,
v mysli vhodné slová hľadám,
Pane, Otče náš.
Slová vďaky, slová prosby,
slová plnej dôvery.
Nimi sa Ti prihováram,
svoje srdce Ti otváram.

Skoro ráno, keď zas vstávam,
v mysli sa Ti prihováram
veršom túžby, veršom snahy,
veršom úfnosti,
že posilníš ma, pomôžeš mi
naplniť môj skromný sen,
šíriť lásky pochodeň.

Ukáž mi tú správnu cestu
pre moju púť životom.
Cestu dobra, cestu lásky,
cestu vďaky, Tebe Pane,
za dar bytia, radosti,
našich blízkych,
za Tvoj prísľub večnosti,
nesmrteľnosti. Amen.

 Vianoce 2022, (Rastislav Šulla, Slovák žijúci v Toronte)

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.

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 PRÍ-
KAZ, IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 1933. ĎAKUJEME.



Pastiersky list, Vianoce 2022

Evanjelium podľa Lukáša 2,10‑11: Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám 
veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom 
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

Milé sestry a milí bratia!
Zvesť vianočnej radosti je pre každého. Všetkému ľudu, ako hovorí úvodný bib‑

lický verš.
Vo vianočnom príbehu sa stretávajú všetky generácie. Od malého dieťatka cez 

mladých ľudí, strednú generáciu až po tých najstarších. Od narodeného Ježiša, cez 
Máriu, Jozefa, kráľov až po starcov – Simeona a Annu. A celému príbehu dominuje 
radosť z narodenia Spasiteľa.

Na Vianoce chceme byť spolu, pokiaľ možno celá rodina. Je skutočne vzácne, keď 
sa stretnú všetky generácie. Aj v našich chrámoch sa stretávame všetci, mladí aj sta‑
rí, veriaci aj neveriaci, bohatí aj chudobní, príslušníci menšiny aj väčšiny, pravice 
aj ľavice... jednoducho všetkých nás spája zvesť veľkej radosti: Narodil sa vám dnes 
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

Treba však vidieť aj druhú stranu situácie, do ktorej zaznela táto zvesť veľkej ra‑
dosti. Prišla v čase mnohého rozdelenia a konfliktov v Božom ľude. V čase, keď hriech 
človeka, ľudská zloba nadobudli také rozmery, že sa už nedalo ísť ďalej. Ľudia stráca‑
li budúcnosť a nádej. Do tejto situácie sa narodilo dieťa a s ním nový začiatok, nový 
život, nová šanca pre všetkých – Boh prišiel k nám.

Aj dnes vnímame mnohé rozdelenie, konflikty až radikalizáciu zla. Situácia je na‑
ozaj vážna. Chceme vás, sestry a bratia, vyzvať a poprosiť, aby sme spoločne hľadali 
a zápasili o to, čo nás spája, napriek všetkým rozdielom. Aj v našej cirkvi a spoloč‑
nosti. Narodený Spasiteľ je pre všetkých. On je základom, spojivom, záchranou. My 
všetci, ktorí v Neho veríme, nesme túto radostnú zvesť o záchrane v Pánovi Ježišovi 
Kristovi slovom aj skutkom tak, aby spájala, uzdravovala, budovala, dávala budúc‑
nosť, nádej a istotu života.

Pamätajme najmä na chorých, starých, osamelých, ľudí, ktorí nemajú domov, za‑
vrhovaných, sužovaných vojnou, biedou, prenasledovaním. Je stále viac tých, ktorí 
upadajú do hmotnej núdze. Venujme im svoju pomoc a pozornosť.

Vianočné sviatky sú aj časom stretávania rodiny. Fungujúce a  zdravé rodin‑
né vzťahy sú najlepšou odpoveďou na krízu, v  ktorej sa nachádza súčasná rodina. 
Spravme všetko pre to, aby sme takéto vzťahy budovali v našich rodinách. Riešme aj 
vzájomné spory a zranenia úprimnou komunikáciou, zmierením a odpustením.

Nech aj cez nás začujú všetci ľudia: Nebojte sa, narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý 
je Kristus Pán.

Prajme vám všetkým, úprimné a hlboké prežitie tejto vianočnej radosti.
Zostávame spolu s vami na modlitbách.
Vaši v Pánu oddaní

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

Peter Mihoč, biskup VD ECAV


