Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí.
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„Čo radi máme, o tom radi rozprávame.“
„Človek je iba dotiaľ človekom, kým si slova stojí.“
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Kníhkupectvo JONATÁN otvorené, 8. september 2019 na Legionárskej 2
• V nedeľu 8. 9. 2019 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).
Grilovačka Dobrí susedia, 8. september 2019 od 11.30 pred kostolom
• Milí bratia a drahé sestry, pozývame vás do milej služby počas grilovačky. Jej názov
bude Dobrí susedia a v spolupráci s firmou YIT na ňu pozývame susedov z okolia
nášho kostola. Cieľom tejto akcie je spoznávať nových susedov, predstaviť im náš
cirkevný zbor a ponúknuť to, čo v ňom denne zažívame my všetci – spoločenstvá
všetkých vekových skupín, rôznu pomoc, dobré susedské vzťahy a hlavne evanjelium
a pozvanie k viere.
• Pozývame vás do služby. Prosíme o modlitby za požehnanie tejto akcie, zoslanie Ducha Svätého na nás aj našich hostí a o dobré počasie. Prosíme o vašu aktívnu účasť.
• Vás, ktorí ste sa nahlásili pozývame k pohosteniu. Ostatných prosíme o zdržanlivosť,
snáď bude dostatok jedla aj pre vás, ale prednosť dajme hosťom a prihláseným.
Ďakujeme za pochopenie.
• Grilovačka začne hneď po Dopoludní v kostole, teda približne o 11.30 v priestore
pred Novým kostolom, v kostole a v zborovej sieni. Akcia sa bude konať aj v prípade
zlého počasia. Predpokladaný záver je plánovaný na 14.00.
Zomrela Margita Kvasová
• Pán života a smrti odvolal 2. 9. 2019 z tejto časnosti Margitu Kvasovú, rod. Krchovú
(92 r.) – manželku ThB. Andreja Kvasa, ev. farára-seniora, archivára GBÚ.
• Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 9. 9. 2019 o 15.30 v bratislavskom
krematóriu. Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť a želáme Božiu útechu.
Klub seniorov, 11. september 2019 o 15.00 v zborovej sieni na Legionárskej
• Srdečne vás pozývame na klub seniorov, ktorý sa uskutoční v stredu, 11. 9. 2019
o 15.00 v zborovej sieni na Legionárskej 6.
Seminár pre vyučujúcich ev. náboženstva, detských besiedok a duchovných, 12.
septembra 2019 o 17.30 na Konventnej 11
• Bratislavský seniorát pozýva vyučujúcich ev. náboženstva, detských besiedok a duchovných na seminár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. 9. o 17. 30 h v priestoroch na
Konventnej ul. 11. Zaznie prednáška A. Popikovej.

Hostia z Koceľoviec, 15. september 2019 o 8.30 aj 10.00 v Novom kostole
• Milí bratia a milé sestry. V nedeľu 15. 9. 2019 privítame v našom zbore hostí z cirkevného zboru Koceľovce (Gemerský seniorát). Predstavia nám ich cirkevný zbor
a službu v ňom. Na základe návrhu presbyterstva máme záujem s týmto cirkevným
zborom užšie spolupracovať aj v budúcnosti.Tešíme sa na hostí a veríme, že sa u nás
budú cítiť príjemne.
Nácvik spevokolu – ZMENA od 16. septembra 2019
• Spevokol sa bude stretávať v PONDELOK, vždy o 18.30 – najbližšie už 16. 9. 2019.
Evanjelické Služby Božie na Úrade vlády, 18. september 2019 o 16.00
• V kaplnke Úradu vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1), sa v stredu 18. 9. 2019
o 16.00 budú konať evanjelické Služby Božie. Pozývame všetkých, ktorí majú o Božie
slovo a o krásne prostredie kaplnky záujem. Kvôli povinnej kontrole bezpečnostnej
služby si doneste, prosím, občiansky preukaz.
Modlitby 24/1, 20. – 21. september 2019 od 14.00 v jasličkách Benjamín
• Milá sestra a brat, srdečne Ťa pozývame na spoločné modlitby 24/1, ktoré sa usku
točnia 20. – 21. 9. 2019 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).
Seminár: Sprevádzanie zomierajúcich, 22. september 2019 o 15.00 v ev. kostole Trnava
• Výbor pre Zborovú diakoniu pri Bratislavskom senioráte pripravil vzdelávací seminár: Sprevádzanie zomierajúcich. Uskutoční sa v nedeľu 22. 9. 2019 o 15.00 v ev.
kostole v Trnave. Bude spojený s prezentáciou publikácie o sprevádzaní smrteľne
chorých a zomierajúcich. Prednášať budú autorky publikácie – odborníčky z praxe:
ThDr. Miriam Szőkeová, PhD. a Magdaléna Danková, dipl. paliatívna sestra.
Kurz: Efektívne vyučovanie detí – stupeň 1: začína 27. septembra 2019
• Každý, kto chce pracovať s deťmi, alebo dorastencami, môže získať na kurze potrebnú praktickú i teoretickú prípravu.
• Predmety na kurze: Dôležitosť učiteľa, Biblické učenie o dieťati, Učenie lekcie,
piesní, posolstva o spasení a veršov, Vizuálna komunikácia, Disciplína, Praktické
cvičenia. Podmienkou účasti je osobná viera v Pána Ježiša a vek od 17 rokov. Lektori:
inštruktori Detskej misie.
• Miesto kurzu: zborová sieň na Legionárskej 6. Termíny: 27. – 28. 9. 2019,
11. – 12. 10. 2019 a 8. – 9. 11. 2019. Časy: piatok: 16.30 – 20.00, sobota: 8.30 – 17.00.
• Poplatok: 23,00 € (vrátane učebnice).
• Prihláste sa pomocou formulára na www.detskamisia.sk v časti Kalendár akcií,
alebo mailom na beno@detskamisia.sk do 22. 9. 2019.
Potáborová Ananásová párty, 28. september 2019 o 15.00 v zborovej sieni
• Srdečne pozývame všetky deti zo zborových denných táborov a táborov Detskej misie na Potáborovú ananásovú párty.
• Na čo sa môžete tešiť: Top zábery z táborov, Hit pesnička 2019, Scénka: Veľké
dobrodružstvo s ananásmi, Malá olympiáda, Dobroty pri spoločnom stole.
• Pozývame tiež rodičov a rodinných príslušníkov. Budeme radi, keď privediete aj svojich priateľov a priateľky.
• Už teraz začíname Súťaž mladých misionárov – keď privedieš nového priateľa alebo
priateľku, získaš odmenu.
• Tešia sa na teba vedúci: Ali, Lenka, Ondrej, Maroš, Ľubka, Jozef, Kika, Zuzka a ďaľší.

Prihlasovanie do 1. ročníka konfirmačnej prípravy
• Rodičov detí, ktoré v tomto roku dovŕšili či dovŕšia vek 12 rokov, dávame do pozornosti možnosť prihlásiť ich do 1. ročníka konfirmačnej prípravy. Príprava sa koná
v piatok (od 6. 9. 2019) v zasadačke na Legionárskej 6 (miestnosť oproti zborovej
sieni). Bližšie informácie získate u brata farára Martina Šefranka (sefrankom@gmail.
com; tel.: 0902 673 515), ktorý prípravu povedie.
• 2. ročník konf. prípravy sa začne stretávať od piatku 13. 9. 2019 v zborovej sieni.
Biblické hodiny v septembri
• Téma septembrových biblických hodín bude: Naše duchovné zameranie. Spolu
s bratom farárom Šefrankom sa budeme zamýšľať nad dôležitosťou nášho duchovného zamerania, v ktorom nás usmerňuje Boží Duch, Slovo Božie, Božia láska,
Božia starostlivosť a Pán Ježiš Kristus.
• Srdečne Vás pozývame na tieto biblické hodiny, ktoré nás majú duchovne obohatiť
a posilniť v našom kresťanskom živote.
ODOBERANIE Evanjelického posla spod Tatier
• Milé sestry, milí bratia. S radosťou vás pozývame k obnoveniu predplatného týždenníka
Evanjelický posol spod Tatier ako jednotlivci, ako cirkevné zbory, ale aj na miestach,
kde ste ho doteraz neodoberali. Prihlásiť sa na odber Evanjelického posla spod Tatier môžete cez spoločnosť L. K. Permanent, ktorá distribúciu Posla zabezpečuje – na
webe: https://www.predplatne.sk/home/2489-evanjelicky-posol-spod-tatier#/druh_predplatneho-polrocne_predplatne, mailom na: sadlonova@lkpermanent.sk alebo na telefónnom čísle: 02/49 111 200. Cena predplatného je nezmenená: 23,40 € za polrok.
• Modlíme sa za to, aby sa Pán Boh priznal k obnove Evanjelického posla spod Tatier
a našiel si opäť miesto v našich srdciach.
Ofery
• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole, dňa 1. 9. 2019, bola 295,36 €.
• Ofera zo Služieb Božích v Lamači, dňa 1. 9. 2019, bola 25,70 €.
• Ďakujeme.
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