
Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.
Lukáš 21, 28

Zborový bulletin, 6. december 2020
Druhá adventná nedeľa

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

SLUŽBY BOŽIE 6. december 2020
2. adventná nedeľa

13. december 2020
3. adventná nedeľa

20. december 2020
4. adventná nedeľa

Nový kostol

8.30 Majling Šefranko Majling
10.00 Majling s VP Šefranko s VP Majling s VP
10.00 detská besiedka detská besiedka detská besiedka
18.00 Šefranko s VP Majling Šefranko

Lamač 10.00 Šefranko Majling Šefranko
UPC Mosty 10.00 Mozola – ONLINE Mozola – ONLINE Mozola – ONLINE
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„Boh je Pánom tam, kde sa v Neho ako takého verí, kde sa Mu preukazuje 
poslušnosť. Viera a Božie kráľovstvo sú dve stránky jednej a tej istej veci.“

(Walter Kasper, *1933)



Milí bratia, milé sestry, sme vďační Pánu Bohu, že sa môžeme opäť stretávať na 
Službách Božích (SB) v Novom kostole na Legionárskej.

Sme pripravení dodržiavať všetky opatrenia štátnych orgánov:
• Účastníci SB sú povinní mať na tvári rúško prekrývajúce ústa a nos
• Platí zákaz podávania rúk.
• Vo vestibule pri vstupe do kostola bude pripravená dezinfekcia rúk.
• Kvôli epidémii NEBUDÚ v kostole k dispozícii tzv. kostolné spevníky. Prosíme, 

prineste si vlastný spevník, prípadne si do mobilu stiahnite aplikáciu: play.go-
ogle.com/store/apps/details?id=smartphone.csandaz.evanjelickyspevnik&hl=sk

• V kostole sú farebným lístkom označené vyhradené miesta na sedenie. Tieto sú 
v každom druhom rade s tým, že vedľa seba bez odstupov môžu sedieť iba naj-
bližší príbuzní, žijúci v spoločnej domácnosti. Inak podľa označenia maximálne 
traja ľudia v jednom rade. 

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

• Nedeľné SB budú o 8.30, 10.00 a 18.00 hod. SB v Lamači o 10.00 hod.
• Detská besiedka pre predškolákov a pre školákov bude v nedeľu o 10.00 v zboro-

vých priestoroch s dodržaním protiepidemiologických opatrení.

ĎALŠIE SLUŽBY BOŽIE A PROGRAMY

UT 8. december 18.00 Večerné Služby Božie – Trepáč Nový kostol

Kníhkupectvo JONATÁN otvorené
• Kníhkupectvo Jonatán na Legionárskej 2 bude otvorené v nedeľu ráno 6. 12. 2020 

15 min. po skončení prvých i druhých Služieb Božích. V pracovných dňoch od 11.00 
do 18.00 hod. K dispozícii sú Vám v ňom aj evanjelické kalendáre na rok 2021 – Tra-
novský, stolový a nástenný, ako aj ročenka biblických zamyslení na každý deň Tes-
nou bránou. Srdečne Vám ich odporúčame. 

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v týždni:
• 7. – 13. 12. 2020 kontaktujte zborového farára Martina Šefranka – tel.: 0902 673 515, 

e-mail: sefrankom@gmail.com
• 14. – 20. 12. 2020 kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga – tel.: 0908 989 220, 

e-mail: ondrej.majling@gmail.com

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 už neumožňujú prísť do kostola, ponúkame 
pre nich prislúženie spovede a Večere Pánovej v domácnosti pri zachovaní protiepide-
miologickch opatrení. Prosíme, kontaktuje náš farský úrad alebo priamo niektorého 
z našich bratov farárov.

Projekt ranných videozamyslení na YouTube kanáli ECAV s vami
• Každé ráno (od pondelka do soboty) sú pripravené videozamyslenia s piesňou z Evan-

jelického spevníka. Ide o krátke duchovné povzbudenie do nového dňa, ktoré je k dis-
pozícii na YouTube kanáli ECAV s vami. 



Sledujte
• Náš zborový web: www.legionarska.sk; Facebook: www.facebook.com/ecavlegionarska/, 

na ktorom nájdete aktuálne oznamy, avíza na internetové vysielanie. Na: www.legionar-
ska.sk/kazne si môžete prečítať kázne z nášho kostola. V sekcii Oznamy a novinky www.
legionarska.sk/kto-sme/oznamy nájdete 55 textov súvisiacich so základmi našej viery.

• Online duchovné povzbudenia v UPC Mosty: www.facebook.com/UPCMOSTY
• Pozývame aj na facebookovú stránku ECAV: www.facebook.com/ecavsvami

Zosnulý
• doc. RNDr. Miloslav Greksák, CSc., 84-ročný

Ofery
• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole dňa 29. 11. 2020, bola 350,84 €.
• Ofera zo Služieb Božích v Lamači dňa 29. 11. 2020, bola 27,20 €.

Ďakujeme.

Milodary a príhovorné modlitby
8.30

• Bohuznáma sestra pri spomienke na svojich rodičov a ostatnú zosnulú rodinu ďakuje 
Pánu Bohu za ich život a príkladnú vieru a na opravu NK venuje 50,- €.
10.00

• Pri nedožitých životných jubileách rodičov si na nich spomínajú synovia Ivan a Igor s ro-
dinami. Pre deti v Červenici venujú 40,- €.

• Manželka a pozostalá rodina pri rozlúčke s drahým manželom, otcom a starým otcom 
Dr. Miroslavom Greksákom s prosbou o Božie potešenie venujú cirkevnému zboru 
60,- €.

• Bohuznáma sestra pri svojom životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vede-
nie, ochranu na každom kroku , za lásku a milosť. S vďakou a úctou si spomína na svo-
jich najbližších, ktorí jej od malička poukazovali na Pána Boha ako jedinú istotu a opor-
ný bod života. Do ďalších dní si vyprosuje Božie požehnanie. V plnej dôvere si kladie aj 
svoju rodinu do Jeho dobrotivých rúk. Na projekt 9 venuje 50,- €.

• Bohuznáma sestra si s láskou, úctou a vďakou pripomína nedožité 90. narodeniny dra-
hej mamičky a 25. výročie úmrtia drahého otecka. Pre cirkevný zbor venuje 100,- €.

Ďakujeme, že na službu cirkvi pamätáte v modlitbách i finančnou podporou.

Do pozornosti Vám dávame EVANJELICKÚ TLAČ a POVZBUDZUJEME VÁS, ABY STE SI 
NIEKTORÉ Z PERIODÍK PREDPLATILI
• Evanjelický Posol spod Tatier – týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku. Prináša aktu-

álne informácie o dianí v našej cirkvi i duchovne podnetné texty. Objednávky: tel.: 044 
5523 070; predplatne@tranoscius.sk; Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský 
Mikuláš. Digitálna verzia: www.ecav.sk/aktuality/oznamy/ako-si-jednoducho-kupit-online-
-evanjelicky-posol-spod-tatier

• Cestou Svetla – mesačník ECAV venujúci sa evanjelizácii, vychádza 31 rokov. Ak Vám 
leží na srdci kresťanské zvestovanie dobrých správ, môžete si ho objednať, propagovať 
aj podporovať – modlitebne i finančne. Predplatné na celý rok: 7,20 €. Objednávky: tel.: 
036 6395 181, mobil: 0905 166 598; jankojanco@gmail.com, Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 
Kalná nad Hronom.

• Evanjelický východ – mesačník ECAV vychádzajúci v plnofarebnom vydaní na 36 stra- 
nách formátu A4. Prináša zaujímavé témy, rozhovory, reportáže, knižné recenzie, ko-
mentáre k aktuálnemu dianiu v cirkvi doma i vo svete, monitoring života cirkevných 
zborov či životné príbehy evanjelických rodín. Slovo „východ“ v názve časopisu zna-
mená zmenu stavu – „vyjdenie“ v svetle Božieho slova. Objednávky: 0918 828 312, 



e-mail: tajomnik@vdecav.sk, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Sloven-
sku, P. O. BOX 119, 080 01 Prešov. 

• DÚHA – časopis pre deti do cca 12 r. (vychádza „iba“ v digitálnej podobe).
Ako si ho objednať? Zaregistrujte sa vaším e-mailom na www.floowie.com, 
- kredit si kúpite vpravo hore pod ikonou košík,
- vyberte si predplatné na rok alebo pol roka alebo na kúpu konkrétneho čísla, klik-

nite pokračovať,
- zobrazia sa vám údaje pre platbu – po vyplnení povinných údajov a zadaní sumy 

za ročné predplatné, polročné predplatné alebo jedného čísla potvrďte kúpiť,
- po zobrazení platobných údajov (číslo účtu a variabilný symbol), uhraďte sumu cez 

váš internet banking,
- po pripísaní vášho kreditu na účet (môže byť na druhý deň) na www.floowie.com 

vyhľadajte Dúhu alebo vyhľadajte priamo www.floowie.com/sk/tranosciussk,
- vyberte ktorékoľvek číslo časopisu a kliknite kúpiť za kredity.
 Číslo máte zakúpené vo vašej knižnici. Môžete si ju kedykoľvek čítať a ktorúkoľvek 

stranu si aj vytlačiť.

Sme vďační za Vašu finančnú pomoc cirkevnému zboru. Ak chcete službu zboru 
podporiť, ponúkame vám možnosť využiť bankové prevody. Môžete tak urobiť 
prevodom na zborové číslo účtu (IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, konštant-
ný symbol: 308, variabilný symbol: 633722019 a špecifický symbol: 778273), alebo 
pomocou nižšie uvedeného QR kódu, ktorý sa dá zoskenovať mobilným telefó-
nom a takto mať v aplikácii vašej banky priamo zadané aj číslo účtu, aj variabilný 
symbol a prednastavenú sumu 5 €, ktorá sa samozrejme dá v príslušnom riadku 
zmeniť. Za vaše dary vám ďakujeme. 

JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB, AKO PRISPIEŤ DO OFERY AJ 
BEZ HOTOVOSTI:
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)

QR kód je prednastavený na výšku ofery 5,- €.
Minimálna výška ofery nie je stanovená. ĎAKUJEME.

JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB, AKO ZAPLATIŤ CIRKEVNÝ 
PRÍSPEVOK NA ROK 2020 AJ BEZ HOTOVOSTI:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU PODĽA POČTU PLATITEĽOV
3. DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA NAPÍŠ VŠETKY MENÁ TÝCH, ZA 

KTORÝCH JE PRÍSPEVOK PLATENÝ A TIEŽ ADRESU PLATITEĽA

Minimálna výška Cirkevného príspevku je 12,- € za jedného 
člena cirkevného zboru. ĎAKUJEME.


