
A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.
1. Jána 4, 21

Zborový bulletin, 11. október 2020
Osemnásta nedeľa po Svätej Trojici

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

SLUŽBY BOŽIE 11. október 2020
18. po Svätej Trojici

18. október 2020
19. po Svätej Trojici

25. október 2020
20. po Svätej Trojici

Nový kostol

8.30 Majling Šefranko / J. Kováč Majling
9.30 Majling Šefranko / J. Kováč Majling

10.30 Majling AJ ONLINE Šefranko / J. Kováč Majling
10.30 detská besiedka (10.30) detská besiedka (10.30) detská besiedka (10.30)
18.00 Šefranko Majling Šefranko

Lamač 10.00 Šefranko s VP Majling Šefranko
UPC Mosty 10.00 Mozola – ONLINE Mozola – ONLINE Mozola – ONLINE
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„Kresťan má byť odborníkom v pravde a priebojníkom v láske. K štýlu kresťana 
patrí: Nepohŕdaj ani nepodliezaj! Bohu sa klaňaj, k blížnemu sa skláňaj. Ľudia nie 

sú unavení kresťanstvom. Nestihli ho ešte dostatočne spoznať.“
(Gilbert Keith Chesterton, *1874 – †1936)



Milí bratia, milé sestry,
• sme radi, že čo aj s obmedzeniami, sa predsa len môžeme stretávať na Služ-

bách Božích (SB) v Novom kostole na Legionárskej. Pozývame Vás na ne. Tých, 
ktorí majú príznaky respiračného infekčného ochorenia žiadame, aby zostali 
doma.

• Limit na počet účastníkov v kostole je 50 ľudí, vrátane slúžiacich (kostolníčka, 
kantor, farár, služba pri vchode, premietač textov piesní). 

• OD NEDELE 11. 10. 2020 SA BUDÚ V KOSTOLE SLUŽBY BOŽIE KONAŤ DOPOLUD-
NIA 3-KRÁT: o 8.30, o 9.30 a o 10.30. 

• SB o 10.30 budete môcť sledovať v priamom prenose cez YouTube kanál ECAV 
Legionárska. 

• Účastníkov SB prosíme o dodržanie týchto opatrení: 
• DÔSLEDNE DBAŤ, ABY MALI PO CELÝ ČAS SLUŽIEB BOŽÍCH NA TVÁRI RÚŠKO 

ZAKRÝVAJÚCE NIELEN ÚSTA, ALE AJ NOS. 
• DEZINFIKOVAŤ SI RUKY PRI VSTUPE DO KOSTOLA; prostriedok na dezinfekciu 

rúk je pripravený 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 

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

• K dispozícii budú časopisy Ev. Posol (EP), Ev. Východ (EV) a Tvorba. 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. 

• Utorkové večerné Služby Božie sa konajú v Novom kostole o 18.00. 
• Služby Božie v miestach červenej zóny COVID 19 prebiehajú bez spoločného spe-

vu zhromaždenia. Spieva iba kantor alebo farár, zbor sa v tichosti modlí slovami 
piesne – „spieva“ ich v duchu.

ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY

PO 12. október 9.30 Detský klub Benjamín Suterén

UT 13. október 18.00 Večerné Služby Božie – Mozola Nový kostol

ST 14. október
18.30 Offline Suterén

18.30 Klub31 pre vysokoškolákov – ONLINE / STRETNUTIE

PI 16. október

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 17. október 18.00 Biblická hodina – Mozola Zborová sieň



Kníhkupectvo JONATÁN otvorené, 11. október 2020 na Legionárskej 2
• V nedeľu 11. 10. 2020 bude kníhkupectvo Jonatán na Legionárskej 2 otvorené 15 mi-

nút po každých dopoludňajších Službách Božích.

Modlitby 24/1, 16. – 17. október 2020 od 14.00 v domácnostiach
• Milá sestra a brat, srdečne Ťa pozývame na spoločné modlitby 24/1, ktoré sa 

uskutočnia 16. – 17. 10. 2020 od 14.00, ale tentokrát trochu inak – vo vašich 
domácnostiach, teda na diaľku. 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).

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:
• 12. – 18. 10. 2020 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka – tel.: 0902 673 515, 

e-mail: sefrankom@gmail.com
• 19. – 25. 10. 2020 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga – tel.: 0908 989 

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

Evanjelická Bratislava č. 3/2020
• V kostole a v kancelárii FÚ Vám je k dispozícii najnovšie číslo (3/2020) nášho zborové-

ho časopisu Evanjelická Bratislava. Dávame vám ho do pozornosti.

Pokrstená
• Olívia Butková

Zosnulý
• Rudolf Kadlečík, 67-ročný

Milodary a príhovorné modlitby
10.30

• Vďační rodičia prosia Hospodina o ochranu, požehnanie a vedenie pre svoju dcéru 
Olíviu a pri príležitosti jej krstu venujú pre potreby zboru 50,- €. 

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.

Ofery
• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole dňa 4. 10. 2020, bola 193,23 €.
• Ďakujeme.

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

Nová kniha: Príbehy z Légií
• Pri 50. výročí obnovenia stretávania sa evanjelickej mládeže pri Novom kostole 

v Bratislave v roku 2018, vznikol podnet k napísaniu zbierky svedectiev mládežníkov.
• Kniha obsahuje 28 skutočných životných príbehov od 26 autorov.
• Z pestrej palety skutočných životných príbehov: Deň všetkých najkrajší ∙ Moje mi-

moriadne zvýšenie platu ∙ Našiel som nový život ∙ Veľká dilema: Lúčnica alebo mlá-
dež ∙ Dávali mi tri dni života ∙ Čas, ktorý mi zostáva nezmazateľne v srdci...

• Vydavateľ: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Legionárska. Počet strán 116, obrázko-
vá príloha 15 strán, cena 6 €.

• Tolle Lege! Vezmi, čítaj! – ponúkaj v rodine, zbore, priateľom, známym i hľadajú-
cim svoj opravdivý životný príbeh.

Rádio REGINA vysiela pravidelné Bohoslužby počas týždňa
• V súvislosti s mimoriadnou situáciou zaradilo rádio REGINA do vysielania špeciálne 

priame prenosy z Bohoslužieb. Vysielané sú v pondelok až piatok 17.30 – 18.00 hod.

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.


