Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás,
keď sme boli ešte hriešni.
Rímskym 5, 8
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„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je
prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde
na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich
povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“
Carlo Carretto, 1910 – 1988
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Kníhkupectvo JONATÁN otvorené, 8. marec 2020 na Legionárskej 2
• V nedeľu 8. 3. 2020 bude kníhkupectvo Jonatán na Legionárskej 2 otvorené medzi
prvými a druhými SB, t. j. od cca. 9.30 do 9.45 a potom po skončení druhých SB
(väčšinou od 11.00).
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, kontaktujte
náš farský úrad alebo priamo niektorého z našich bratov farárov.
Deň otvorených dverí v Evanjelickej základnej škole, 10. marec 2020 od 8.30
• Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí Evanjelickej základnej školy na
Palisádach 57 v Bratislave. DOD bude v utorok 10. 3. 2020 od 8.30 do 12.00.
Klub seniorov, 11. marec 2020 o 14.00 v zborovej sieni na Legionárskej
• Srdečne vás pozývame na klub seniorov, ktorý sa uskutoční v stredu, 11. 3. 2020
o 14.00 v zborovej sieni na Legionárskej 6.
Stretnutie Živeny, 12. marec 2020 o 15.00 na Konventnej 11
• Živena, spolok slovenských žien MO Bratislava bude mať stretnutie vo štvrtok
12. 3. 2020 o 15.00 na Konventnej 11. S básnikom, literárnym kritikom a prekladateľom
Mgr. Jozefom Čertíkom si pripomenieme život a dielo Jána Kostru a Kristy Bendovej,
recituje Alfréd Swan. Srdečne Vás pozývame.

Svedectvo na večerných SB, 15. marec 2020 o 18.00 v Novom kostole
• Na večerných službách Božích, ktoré budú o 15. 3. 2020 o 18.00 v Novom kostole,
nám poslúži svedectvom a prezentáciou svojej služby brat Francis Candiga, ktorý
vedie prácu Detskej misie v Južnom Sudáne. Svedectvo jeho služby je mimoriadne
inšpiratívne a povzbudzujúce. Určite sa oplatí prísť!
• Keď vypukla v krajine občianska vojna, v snahe o záchranu života sa ocitol v
utečeneckom tábore, ako mnohí iní Juhosudánci. Tri mesiace mu trvalo, kým zistil,
že aj jeho kolegom sa podarilo utiecť, sú nažive a nachádzajú sa tiež v utečeneckých
táboroch. Rozhodli sa, že v tejto situácii sa začnú venovať deťom utečencov. Rozbehli kresťanskú prácu s deťmi v rámci utečeneckých táborov. Jeho životný príbeh
i svedectvo o práci, ktorú robia v týchto ťažkých podmienkach, je veľmi povzbudzujúce pre nás Európanov, ktorí žijeme v pokoji, komforte a napriek tomu sa často
sťažujeme.
Modlitby 24/1, 20. – 21. marec 2020 od 14.00 v jasličkách Benjamín
• Milá sestra a brat, srdečne Ťa pozývame na spoločné modlitby 24/1, ktoré sa
uskutočnia 20. - 21. 3. 2020 od 14.00 v jasličkách Benjamín. Cieľom je stráviť túto
hodinu s Bohom. Môžeš ju stráviť na modlitbe, ale aj počúvaním toho, čo ti Boh
hovorí, čítaním Jeho slova, alebo spevom, či počúvaním piesní.
• Prihlásiť sa môžeš cez nasledovnú stránku, kde tiež nájdeš viac informácií o tejto
akcii: http://modlitbybenjamin.hura.sk/ alebo telefonicky 0908 732 362 (Martina).
Netolerantná tolerancia – prednáška prof. D. A. Carsona, 25. marec 2020 o 19.00
v Novom kostole
• Pozývame vás na verejnú prednášku profesora Donalda A. Carsona na tému Netolerantná tolerancia. Pod záštitou generálneho biskupa ECAV sa uskutoční v stredu
25. marca 2020 o 19.00 v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. Prof. Dr. D. A. Carson získal doktorát novozmluvnej teológie na Univerzite v Cambridge. Je jedným
z najuznávanejších kresťanských učencov 21. storočia. Je autorom asi 60 kníh a
obľúbeným rečníkom na konferenciách a univerzitných evanjelizáciách na celom
svete. Stál pri zrode Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition), ktorého zámerom
je pomáhať ľuďom lepšie poznať Božie Slovo svojou mysľou, plnšie milovať Boha
svojim srdcom a prinášať do sveta milosť a pravdu.
Brigáda – upratovanie Nového kostola, v sobotu 4. apríla 2020 o 8.30
• V sobotu 4. 4. 2020 sa o 8.30 uskutoční brigáda – upratovanie Nového kostola na
Legionárskej ulici. Vopred ďakujeme za ochotnú pomoc.
Prosba – pozvanie v súvise so Službami Božími z Nového kostola v RTVS
• Pašiové služby Božie na Veľký piatok 10. 4. 2020 z nášho Nového ev. kostola na Legionárskej ul. má vysielať v priamom prenose Slovenská televízia.
K účasti na službách Božích vás srdečne pozývame. Vás, ktorí máte dar spevu,
prosíme, aby ste posilnili náš zborový spevokol, ktorý nacvičuje piesne na
túto výnimočnú príležitosť. Nácviky spevokolu sa konajú v pondelok o 18.00 v
Zborovej sieni na Legionárskej 6.
• Bude potrebná aj organizačná pomoc – prosíme sledujte zborový bulletin, kde
budú bližšie informácie. Vopred vďaka za váš záujem a ochotnú pomoc.

Pozvánka do nášho cirkevného zboru
• Milí bratia a milé sestry. Ak nie ste členmi nášho zboru a navštevujete podujatia
a zúčastňujete sa zborových aktivít, povzbudzujeme Vás, aby ste sa do zboru prihlásili. Keď ste pokrstení v ECAV, stačí vyplnenie prihlášky: www.legionarska.sk/informacie/clenstvo-v-cirkevnom-zbore a jej podpísanie a odovzdanie na Ev. farskom úrade
Legionárska 4. Ak ste v ECAV pokrstení neboli, prosíme, konzultujte členstvo v zbore
s niektorým z našich bratov farárov. A ak 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.
Najnovšie číslo nášho zborového časopisu Ev. Bratislava 1/2020
• Najnovšie číslo nášho zborového časopisu Ev. Bratislava 1/2020 je k dispozícii
na: https://legionarska.sk/download/filedownload_files/3-evanjelicka-bratislava/
21433-ev_ba_1_2020_web.pdf
Pokrstení
• Teo a Max Zacharovci
Zosnulí
• Hedviga Trokanová, rod. Čupková, 75-ročná, • Ing. Slavomír Korman, CSc., 56-ročný,
Oľga Gajdošíková, rod. Füzéková, 86-ročná, • Marta Mazágová, rod. Straková, 81-ročná
Milodary a príhovorné modlitby
8.30
• Bohuznáma sestra s vďakou za Božiu pomoc v jej zložitých životných okolnostiach
a prosbou o ďalšie Pánovo vedenie pre seba i celú rodinu venuje na opravu kostola
300,- €.
• Naša milovaná a obetavá mamka Gizela Hanesová by sa zajtra, v pondelok 9. marca,
dožila 95. narodenín a vo štvrtok to bude 10 rokov, ako si ju Pán Boh povolal k sebe
do večnosti. Vďačné deti ďakujú Pánu Bohu za lásku, s ktorou sa o ňu staral a opatroval, za vieru, s ktorou sa ona mohla k Nemu v radostiach aj chorobách utiekať
a za milosť, s ktorou ju nakoniec vyslobodil z pozemských bolestí a povolal k sebe.
S nádejou večného života pre ňu venujú na cirkevné ciele 50,- €.
10.00
• Smútiaca rodina, ktorá vyprevadila do večnosti svoju milovanú matku, starú matku,
prastarú matku a príbuznú Zuzanu Svetlíkovú, ďakuje Pánu Bohu za jej život, vo svojom žiali sa utieka k Nemu po útechu a pre potreby CZ venuje 100,- €.
• Pozostalá rodina pri pohrebnej rozlúčke s drahou mamou, starou mamou a
príbuznou Oľgou Gajdošíkovou s vďakou za jej lásku, starostlivosť a dobrosrdečnosť
venuje cirkevnému zboru 100,- €.
18.00
• Pozostalá rodina pri rozlúčke s drahou mamou a príbuznou Martou Mazágovou
ďakuje Pánu Bohu za všetko, čo z jej lásky prijali a porúča zosnulú do milostivých
Božích rúk.
Ofery
• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole dňa 1. 3. 2020 bola 271,14 €.
• Ofera zo Služieb Božích v Lamači dňa 1. 3. 2020 bola 48,70 €.
• Ďakujeme.

