
„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko,
čo napísali proroci.“

Lukáš 18, 31

Zborový bulletin, 19. február 2023
Predpôstna nedeľa

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

SLUŽBY BOŽIE
19. február 2023
Predpôstna nedeľa

26. február 2023
Prvá pôstna nedeľa

5. marec 2023
Druhá pôstna nedeľa

Nový 
kostol

8.30 Šefranko Šefranko s VP Majling s VP

10.00 Šefranko + spevokol Šefranko s VP Majling

10.00 detská besiedka detská besiedka detská besiedka

18.00 Majling – konvent* Majling Šefranko

Lamač 10.00 Majling Majling Šefranko
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„Pri opravdivej modlitbe nemáme byť stredobodom nášho myslenia my, ale Pán Boh, 
Pán Ježiš Kristus. Pravidelná modlitba nás chráni pred množstvom scestných, 

nebezpečných myšlienok. Preto môžeme o nej povedať, že je základom nášho 
duchovného zdravia. Kto si chce za všetkých okolností udržať duchovné zdravie 

na vysokej úrovni, nech sa modlí.“
(Ján Grešo, * 25. 6. 1933 – † 17. 2. 2013)

Heslo roka 2023
„Ty si Boh, ktorý ma vidí.“

1. Mojžišova 16, 13

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


ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY

PO 20. február 7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

UT 21. február
9.00 (IN)VALID Legionárska 4

18.00 Služby Božie – Šefranko Zborová sieň

ST 22. február

7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

15.00 SB v kaplnke Úradu vlády SR – M. Bartko Nám. slobody č. 1

18.00 Offline – stretnutie mládeže Suterén

ŠT 23. február

10.00 Služby Božie – Šefranko Kaplnka EDS

13.00 Služby Božie s VP – Šefranko Penzión na Barine

18.00 Biblická hodina – Šefranko Zborová sieň

PI 24. február 7.30 Modlitebné stretnutie Zborová sieň

Radi vás privítame! Mapa a dostupnosť: www.legionarska.sk/kontakt

Výročný konvent, 19. február 2022 o 18.00 hod. v Novom kostole
• Predsedníctvo CZ oznamuje, že výročný konvent nášho cirkevného zboru sa bude 

konať v nedeľu 19. 2. 2022 v rámci Služieb Božích o 18.00 hod.
• Výročnú správu o zbore za rok 2022 si môžete prečítať v najnovšom čísle časopi-

su Evanjelická Bratislava č. 1/2023, ktoré je k dispozícii pri východe z kostola a na: 
www.docdroid.net/9WrWPPn/ev-ba-1-2023-02-07-web-1-pdf#page=2

Zborové vzdelávanie Miesto modlitby, 19. február 2023 v Novom kostole
• Srdečne pozývame na ďalšiu tému zborového vzdelávania Buďme živý zbor.

• V nedeľu 19. 2. 2023 o 8.30 a 10.00 hod., téma: Miesto modlitby. Lektorka: Lenka Žuboro-
vá, Svedectvo o modlitbe: Anna Schvarcová. Piesňami bude sprevádzať spevácky zbor 
pod vedením Márie Hroboňovej.

• „Vo svojej pravde veď a vyučuj ma.“ Žalm 25,5.

„Krabice požehnania 2"
• S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami Evanjelická cirkev obnovuje projekt Krabice po-

žehnania 2. Zámerom je pripraviť 300 takýchto krabíc a tak podporiť rodiny na Ukrajine. 
Náš cirkevný zbor by chcel do tohto projektu prispieť prípravou 15 krabíc. 

• Pozývame vás do spolupráce na tomto projekte a budeme radi, ak sa do neho zapojíte.
• Prispieť môžete na účet CZ: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 663300, alebo do označe-

nej pokladničky v kostole. Ďakujeme.

Zbierka pre postihnutých zemetrasením v Turecku a Sýrii
• Predsedníctvo ECAV vyhlasuje zbierku na núdzovú a humanitárnu pomoc Turecku a Sý-

rii na zmiernenie bolesti a utrpenia tamojších obyvateľov. Svoje dobrovoľné dary môžete 
posielať na účet ECAV na Slovensku: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, VS: 663400 



Evanjelické Služby Božie v kaplnke Úrady vlády SR, streda 22. február 2023 o 15.00 hod.
• Srdečne pozývame na evanjelické Služby Božie do kaplnky Úradu vlády SR na Námestí 

slobody 1 v Bratislave, v stredu 22. 2. 2023 o 15.00 hod. Služby Božie vykoná brat kpt. Milan 
Bartko, policajný evanjelický duchovný Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby MV SR. 
Kvôli kontrole na vrátnici je potrebné vziať si občiansky preukaz.

Audiencia u Kráľa : stretie sa uskutoční v sobotu 4. marca, Legionárska 6
• Srdečne pozývame deti, dorastencov, priateľov, rodinných príslušníkov a všetkých záu-

jemcov na AUDIENCIU U KRÁĽA. V sobotu, 4. marca 2023 o 15.00 – 17.00 hod. v zborovej 
sieni na Legionárskej 6.

• Hosť stretnutia: Lucia Debnárová, 12-násobná majsterka sveta v pretláčaní rukou (ar-
mwrestling).

• Z programu: Vieš, kto je najmocnejší? – biblická lekcia, spev, hry, súťaže, môžeš si vyskú-
šať pretláčanie rukou. Hry vnútri alebo vonku podľa počasia. Kontakty: kovacova@det-
skamisia.sk,alebo sestra Ali Popíková na farskom úrade. Tešíme sa na vás.

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 20. – 26. 2. 2023 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka telefonicky: 0902 673 515 

alebo e -mailom: sefrankom@gmail.com;
• 27. 2. – 5. 3. 2023 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga telefonicky: 0908 989 220 

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

Evanjelická Bratislava č. 1/2023
• Do vašej pozornosti dávame najnovšie číslo (1/2023) časopisu nášho zboru Evanjelická 

Bratislava. Číslo si môžete bezplatne prevziať v kostole. Staršie čísla nájdete aj na www.
legionarska.sk

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 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.

Zosnulý
• Doc. Ing. arch. Dušan Bálent, 80-ročný

Ofera
• Ofera z nedele 12. februára 2023 v Novom kostole bola 256,94 €.
• Ofera z nedele 12. februára 2023 v Lamači bola 72,- €.
• Ofery, ktoré boli od 1. 1. – 10. 2. 2023 prijaté na účet cirkevného zboru: 795,- €.
• Ďakujeme.

Milodary a príhovorné modlitby
8.30

• Vdova Edita Grešová s dcérou Editou Prostredníkovou a jej rodinou si pri 10. výročí úmr-
tia doc. ThDr. Jána Greša s vďakou Pánu Bohu spomínajú na jeho vzácne dary múdrosti 
a trpezlivej lásky, ktoré ochotne a neúnavne rozdával okolo seba v rodine, na teologickej 
fakulte a cirkevnom zbore v Bratislave. Pri tejto príležitosti venuje milodar 100,- €.

• Ďakujeme.

mailto:sefrankom%40gmail.com?subject=
mailto:ondrej.majling%40gmail.com?subject=
https://legionarska.sk/wp-content/uploads/2023/01/EV_Bratislava-4-2022-December.pdf 
https://legionarska.sk/wp-content/uploads/2023/01/EV_Bratislava-4-2022-December.pdf 


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.

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 liečbu vážne chorých bratov a sestier zo spoločenstva nášho 
zboru; Za dar spoločenstva cirkevného zboru a prosíme o prácu, ktorá sa v ňom koná; 
Za všetkých spolupracovníkov v cirkevnom zbore. 

2. Prosíme: O uzdravenie chorých bratov a  sestier; Za ďalších spolupracovníkov do 
tímu vyučujúcich v detskej besiedke, do mládežníckeho klubu METRO a ochotných 
zapojiť sa do práce zborovej diakonie; Za Ukrajinu, aj za ďalších trpiacich vo vojno-
vých 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.

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.

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2023
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 19332023, 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.

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


Vierou hovorí, aj keď je mŕtvy – s úctou a vďakou spomíname na brata farára Jána Greša

Je to už 10 rokov, ako v  nedeľu 17. februára 
2013, Pán života a smrti povolal do večnosti 
doc. ThDr. Jána Greša – nášho milého a váže-
ného duchovného pastiera, múdreho kaza-
teľa, učiteľa mnohých, priateľského človeka 
– príkladného ľudskosťou, pracovitosťou 
a pokorou.

Narodil sa 25. júna 1933 (v deň 403. výro-
čia prednesenia Augsburského vyznania).

Po štúdiu na Slovenskej evanjelickej boho-
sloveckej fakulte, ktoré započal v roku 1952, 
bol v  roku 1956 ordinovaný za ev. kňaza. 
V  rokoch 1956 – 1958 absolvoval základnú 
vojenskú službu v Bratislave, v rokoch 1958 
– 1959 pôsobil ako kaplán v Poprade a vo Vy-
sokých Tatrách. V rokoch 1960 – 1986 bol fa-
rárom vo Vysokých Tatrách.

V roku 1960 uzavrel manželstvo s Editou, 
rod. Kirschnerovou. Ich lásku v  ňom Pán 
Boh požehnal dcérou Editou.

Na základe dizertačnej práce na tému In-
terpretácia juristického myslenia v  evanje-
liách bol Ján Grešo v  roku 1969 promovaný 
za doktora teológie.

V roku 1970 bol na rok preložený do Sásy. V 1986 – 2013 pôsobil ako zborový farár cir-
kevného zboru v Bratislave. Od roku 1986 do roku 2009 ako docent na Slovenskej evanjelic-
kej bohosloveckej fakulte, neskôr Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, kde 
v rokoch 1998 – 2009 viedol Katedru Novej zmluvy. Pôsobil aj ako predseda Akademické-
ho senátu, prodekan a člen vedeckej rady EBF UK v Bratislave, tiež ako člen vedeckej rady 
Evanjelickej teologickej fakulty UK v Prahe.

Spolupodieľal sa na ekumenickom preklade Biblie do slovenči-
ny. Preložil podstatnú časť Teologického slovníka k Novej zmlu-
ve Gerharda Kittela (3 zväzky: I -II, III -IV, V -VI, 1986 – 1990), aj 
Systematickú teológiu Paula Tillicha (2009). Popri práce v zbore 
a na fakulte prednášal na rôznych podujatiach ECAV aj mimo nej.

Jeho kázne vyšli v zbierkach: Otče náš, ktorý si v nebesiach – 
výklad Modlitby Pánovej (1996), Žiť znamená rásť (1996), Útek do 
slobody (1997), Z  Betánie do neba – opakovane vydané pod ná-
zvom Tvorivá sila nádeje (2009), Sila lásky premieňa (2013), Žal-
my na kazateľnici (2020).

Do jeho kázní a biblického vyučovania sa pretavila viera bra-
ta farára Greša. V zmysle listu Židom 11, 4b „sa sám Boh priznal 
k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy.“



Niekoľko slov viery (citátov z kázní) doc. Jána Greša:
• Kto chce pochopiť seba, musí vedieť o Ňom, o Pánu Bohu. Ak vynecháme Jeho, je naše sebapo-

chopenie skreslené, bludné, zavádzajúce. Jeho dielom je vesmír, vrchy, pohoria, Jeho dielom je 
každá ľudská bytosť. Kto toto nevie alebo neuzná, nemôže seba nikdy správne pochopiť.

• Pretože krst je niečo, čo Pán Boh robí s nami, je krst pevným bodom, ktorý je nezávislý od von-
kajších okolností a udalostí, pevným bodom, ktorý je nezávislý od našich nálad, depresií, pe-
simizmu a skľúčenosti.

• Pán Ježiš radí všetkým, a určite aj manželským dvojiciam: Najprv objav brvno vo svojom vlast-
nom oku a vyber ho, to znamená: objav svoj odporný egoizmus a bojuj každý deň proti nemu 
tak, že namiesto neho postavíš myšlienky a  činy nesebeckej lásky voči svojmu mužovi, voči 
svojej žene. Toto je veľmi dôležitá etická investícia do manželstva, ktorú by mali priniesť a kaž-
dodenne prinášať aj muž aj žena. Ak si chcete vybudovať pekný, duchovne bohatý, stabilný 
domov, nezabudnite na tento nevyhnutný predpoklad.

• ...diabolské pokušenia nie sú primitívne. Diabol nie je primitívna, ale vysoko inteligentná by-
tosť. ... Keby Ježiš bol prijal diablovu ponuku, keby bol pristúpil na jeho návrh, bol by zmaril 
svoje vykupiteľské dielo. S použitím diabolských metód a nikdy nedá dosiahnuť nič dobré, po-
zitívne. Výsledky navonok môžu byť efektné, ale pod vonkajším efektom sa skrýva vnútorná 
skaza.

• Výzva k pokániu nie je nezmyselný príkaz alebo zákaz, ale je to varovanie typu: Pozor, táto cesta 
sa končí priepasťou. ... Všetky hriešne postoje vedú k sebazničeniu a pokánie je varovanie pred 
sebazničením.

• Bolo by nielen nedôsledné, ale bolo priamo urážkou Pána Boha, keby sme sa síce o čisté srdce 
modlili, ale sami zotrvali v tendencii smerujúcej proti čistému srdcu. Môžeme niečo v tomto 
smere urobiť? Pravdaže môžeme, veď veľa záleží na tom, akými myšlienkami, predstavami 
sýtime svoje vnútro.

• Čím viac sa človek dá k dispozícii Ježišovi Kristovi, tým zrelšou, plnohodnotnejšou osobnosťou 
sa on sám stáva.

• Spievať Bohu chvály znamená celým srdcom, celou bytosťou uznávať Božiu moc, vládu, nadra-
denosť. ... Spev očisťuje naše vnútro. Kde sa ozývajú dobré a pekné piesne, tam nemajú miesto 
nečisté myšlienky.

• Tak ako normálnym rodičom nemôže byť ľahostajné, ako sa duchovne i mravne vyvíjajú ich 
deti a iní členovia rodiny, tak normálnemu členovi cirkevného zboru nemôže byť ľahostajné, 
ako sa vodí ostatným členom cirkevného zboru a ako vyzerá ich duchovná a mravná situácia.

• Mnohí ľudia v utrpení zatrpknú a ešte viac sa zatvrdia. Je to škoda, lebo aj oni majú možnosť 
využiť túto Božiu školu na duchovný rast, na duchovné dozrievanie. Ak sa sami dostaneme do 
životných búrok, treba sa nám modliť, aby sme utrpenie využili na duchovný rast. Podobne sa 
nám treba modliť aj za druhých.

• ... mnohí si priamo želajú, aby sa smrťou definitívne skončilo všetko. Lenže Boh usporiadal 
veci nie podľa zvrátených želaní ľudí, ktorí by chceli utiecť pred zodpovednosťou, ale podľa svo-
jej vôle. A tak aj ten, kto si myslí, že smrť je definitívny útek pre Bohom a pred zodpovednosťou, 
dostáva sa cez smrť rovno do Božích rúk. Ani smrť teda nie je útek od Boha, naopak, prináša 
veľké vytriezvenie.

• Len na pravde sa dá vybudovať solídny dom života. Všetky existencie budované na sebaklame, 
lži, ignorovaní pravdy sa žalostne zrútia ako dom postavený na piesku, bez základov. Pamätať 
na svoj koniec – to nás robí múdrymi pre život.


