
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!
Žalm 103, 2

Zborový bulletin, 13. september 2020
Slávnosť konfirmácie

Štrnásta nedeľa po Svätej Trojici
www.legionarska.sk • facebook.com/ecavlegionarska

0948 489 920 • 02 5557 1195

SLUŽBY BOŽIE 13. september 2020
14. po Svätej Trojici

20. september 2020
15. po Svätej Trojici

27. september 2020
16. po Svätej Trojici

Nový kostol
8.30 Šefranko Šefranko a Kováč * Šefranko

10.00 Majling * Šefranko a Kováč * Nielen pre deti – Majling
18.00 Mozola s VP Majling Majling

Lamač 10.00 Šefranko s VP Majling Majling
UPC Mosty 10.00 Mozola Mozola Mozola
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„Základnou témou kresťanstva je zmena – kto sa nechce zmeniť, nech zmení vyznanie.“
(Pavel Kosorin)



Milí bratia, milé sestry,
• srdečne Vás pozývame na Služby Božie (SB) v Novom kostole na Legionárskej.

Prosíme o dodržanie týchto opatrení: 
• Mať na tvári rúško prekrývajúce ústa aj nos.
• Dezinfikovať si ruky pri vstupe do kostola; prostriedok na dezinfekciu rúk je pri-

pravený vo vestibule.
• Sadať si iba do LAVÍC OZNAČENÝCH FAREBNÝMI PAPIERMI.
• Nepoužívať kostolné spevníky, ale priniesť si vlastný spevník, prípadne si do 

mobilu stiahnuť aplikáciu: https://play.google.com/store/apps/details?id=smart-
phone.csandaz.evanjelickyspevnik&hl=sk

• K dispozícii budú časopisy Evanjelický Posol (EP), Evanjelický Východ (EV) a Tvor-
ba. Cena dvojčísla EP 2€, cena EV a Tvorby je 2€. Prosíme Vás, aby ste si v prípade 
záujmu pripravili presnú sumu, aby nebola potrebná manipulácia s peniazmi.

• UPOZORNENIE: po skončení Služieb Božích pri rozhovoroch pred kostolom 
a v jeho okolí je potrebné nosiť rúško a dodržiavať maximálny odstup.

• v Lamači od 13. 9. budú Služby Božie v Spoločenskom centre (Malokarpatské 
nám. 8) o 10.00.

• Utorkové večerné Služby Božie sa konajú v Novom kostole o 18.00. 
• Detskú besiedku plánujeme začať 20. septembra 2020.

ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY

UT 15. september 18.00 Večerné Služby Božie – Trepáč Nový kostol

ŠT 17. september 10.00 Služby Božie – Bednár Kaplnka EDS

PI 18. september

15.00 Konfirmačná príprava, 1. roč. – Majling Nový kostol

15.00 Konfirmačná príprava, 2. roč. – Šefranko Zborová sieň

15.45 Aktivity pre konfirmandov Suterén

17.00 Dorast Suterén

SO 19. september 18.00 Biblická hodina – Šefranko Zborová sieň

Kníhkupectvo JONATÁN otvorené, 13. september 2020 na Legionárskej 2
• V nedeľu 13. 9. 2020 bude kníhkupectvo Jonatán na Legionárskej 2 otvorené medzi 

prvými a druhými Službami Božími, t. j. od cca. 9.30 do 9.45 hod. a potom po skon-
čení druhých Služieb Božích (cca od 11.30).

Slávnosť konfirmácie, 13. september 2020 o 10.30 hod. v kostole
• V nedeľu, 13. 9. 2020, sa v našom zbore bude na službách Božích o 10.00 hod. konať 

konfirmačná slávnosť. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v meste odporúčame 
tým bratom a sestrám, ktorí nie sú v priamom príbuzenskom, alebo inom vzťahu 
s konfirmandmi, aby sa radšej, ak to bude možné, zúčastnili Služieb Božích o 8.30, 
alebo o 18.00 hod. Vieme, že konfirmácia je slávnosť celého zboru, ale pri vyššom 
počte účastníkov na konfirmačnej slávnosti by nebolo možné dodržať všetky protie-
pidemiologické opatrenia.

• Ďakujeme za pochopenie a prosíme vás o modlitby za našich konfirmandov.



Seniorálne stretnutie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ), Sereď, 13. septem
ber 2020 o 15.00 hod.
• Vnútromisijný  výbor Bratislavského seniorátu a dcérocirkev Sereď pozývajú na 

seniorálne stretnutie SEŽ, ktoré sa bude konať v nedeľu 13. 9. 2020 o 15.00 hod. 
v evanjelickom kostole v Seredi. Témou stretnutia je biblický verš zo Skutkov 20, 35: 
„Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých 
a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať ako brať.“

Audiencia u Kráľa, 19. september 2020 o 15.00 hod. v zborovej sieni
• Tešíme sa, že aj toto leto sa mnoho detí mohlo zúčastniť letných táborov v Častej 

a denných táborov v Bratislave. Radi by sme s vami stretli na potáborovom stretnutí 
detí a rodičov Audiencia u Kráľa.

• Kedy: sobota 19. septembra 2020 od 15.00 do 17.00 hod., kde: sieň a vonkajšie 
priestory na Legionárskej 6. Z programu: prezentácie z denných a letných táborov, 
misijný príbeh na schodoch, mini-olympiáda a občerstvenie.

• Hygienické opatrenia: v prípade priaznivého počasia prebehne väčšina programu 
vo vonkajších priestoroch. Nosenie rúška aj dezinfekcia rúk sú povinné. Je potrebné 
tiež vyplniť Vyhlásenie pre deti i dospelých.

• Prihlasovanie na stránke Detskej misie: www.detskamisia.sk, cez Kalendár akcií Det-
skej misie do 16. 9. 2020. Info: kovacova@detskamiisia.sk, 0948 508 116,  tabory.legie
@gmail.com, 0918 490 353.

• Na stretnutie sa tešia vaši vedúci: Maroš, Lenka, Ondrej, Ľubka, Zuzka, Matej.

Zborové vzdelávanie Neón+, 20. september 2020 o 8.30 a 10.00 hod. v kostole
• Témou zborového vzdelávania bude hľadanie odpovede na otázku: Môže Boh 

trestať? Texty k téme: Jób 5, 17-27; 2Tim 4, 2-5; Zjav 3, 14-23.
• Termín na Offline stanovíme dodatočne.

Začiatok vyučovania konfirmandov v 1. ročníku prípravy
• Rodičom detí, ktoré v tomto roku dovŕšia vek 12 rokov, dávame do pozornosti mož-

nosť prihlásiť ich do 1. ročníka konfirmačnej prípravy. Príprava sa bude konať v piat-
ky (od 18. 9. 2020) v Novom kostole na Legionárskej 6.

• Bližšie informácie získate u brata farára Ondreja Majlinga (0908 989 220, ondrej.
majling@gmail.com), ktorý bude prípravu viesť.

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v týždni:
• 14. – 20. 9. 2020 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka – tel.: 0902 673 515, 

e-mail: sefrankom@gmail.com
• 21. – 27. 9. 2020 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga – tel.: 0908 989 220, 

e-mail: ondrej.majling@gmail.com,

Multimediálne vybavenie na online vysielanie z Nového kostola
• Bratia a sestry, pozývame Vás do podpory financovania technického zariadenia pre vi-

deo prenosy z nášho zboru (Projekt č. 9: Multimediálne vybavenie). Doterajšie zázna-
my a živé prenosy boli personálne aj technicky zabezpečené zo zdrojov hŕstky dobro-
voľníkov, ktorí mali svoj počítač či kameru k dispozícii. Radi by sme túto službu rozšírili 



a udržiavali naďalej, avšak potrebujeme k tomu dostatočné technické vybavenie. Do-
teraz sme pre tento účel z nazbieraných peňazí zakúpili „mini-strižňu“ (zariadenie na 
pripojenie viacerých kamier), prvú kameru, akútne potrebujeme notebook a ďalej po-
stupne druhú kameru a všetko potrebné príslušenstvo (statívy, kabeláž a pod.). Celko-
vý rozpočet projektu je cca 3 500 €. Ak považujete túto službu za zmysluplnú, prosíme, 
podporte našu snahu o kvalitné prenosy z našich zborových podujatí.

• Ak by ste sa o projekte fi nancovania chceli dozvedieť viac, prosím, kontaktujte sestru 
Riu Korenicovú (ria.korenicova@gmail.com) alebo brata Ondreja Pindrocha (ondrej-
pindroch@gmail.com).

• Pre podporu tohoto projektu môžete použiť QR kód na zadnej strane bulletinu ale-
bo vaše príspevky posielajte na zborové číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622,
variabilný symbol: 2007201209. Vopred vám ďakujeme.

• Tešíme sa z tejto novej služby a veríme, že prinesie mnoho povzbudenia a požehnania.

Zosnulý
• Zdenek Nocar, 78-ročný

Milodary a príhovorné modlitby
10.00

• Pozostalá rodina pri rozlúčke s manželom a otcom Zdenkom Nocarom, s vďakou 
Pánu Bohu za život ich drahého a mnohú lásku, ktorú od neho prijali, venuje cirkev-
nému zboru 30,- €.

Ofery
• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole dňa 6. 9. 2020, bola 419,22 €.
• Ďakujeme.

Ďakujeme vám, ktorí na službu cirkvi pamätáte v modlitbách i fi nančnou podporou.

Projekt ranných videozamyslení
• Každé ráno (od pondelka do soboty) sú pripravené videozamyslenia s piesňou 

z Evanjelického spevníka. Ide o krátke duchovné povzbudenie do nového dňa, ktoré 
je k dispozícii na YouTube kanáli ECAV s vami. Už dnes vysielajú tieto videozamys-
lenia aj viaceré regionálne televízie. Doplňujúce informácie: www.ecav.sk/aktuality/
spravodajstvo/videopovzbudenia-od-pondelka-do-soboty

JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB AKO PODPORIŤ NOVÝ PROJEKT
Č. 9 – MULTIMEDIÁLNE VYBAVENIE NA ONLINE VYSIELANIE Z NO-
VÉHO KOSTOLA:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU

QR kód je prednastavený na výšku príspevku 20,- €, ale mini-
málna výška príspevku, samozrejme, nie je stanovená. ĎAKUJEME.


