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bezpríspevkové darovanie krvi. 

Preto chceme už teraz pozvať všetkých 

Vás, ktorým to zdravotný stav umožňuje, 

aby ste prišli darovať krv a tak pomohli 

tým, ktorí takúto pomoc nevyhnutne 

potrebujú. Vopred Vám ďakujeme. 

Detaily a podrobnosti akcie Vám budú 

včas oznámené v zborovom bulletine.                                 

Mária Šebestová, správca internátu

� konfi rmačnej príprave a stretnutiach 

 dorastu (deti nad 12 rokov);

� letných táboroch pre deti i dorast.  

Bližšie info: Evanjelický farský úrad, 

Konventná 11, 811 03 Bratislava; 

tel.: 02/54 413 031; 

E-mail: konventna@ba.ecav.sk; 

www.ecavba.sk; Mgr. Martin Kováč 

– zborový katechéta, tel.: 0904 159 536

Všetky uvedené – cirkevným zborom 

ponúkané aktivity – sledujú cieľ, 

napomôcť pri duchovnom raste 

Vašich detí, sprostredkovať im základy 

biblickej vierouky a kresťanskej etiky 

už od ranného detského veku. Aktivity 

majú prispieť i k tomu, aby sa žiaci a deti 

s Bibliou, kresťanstvom, s históriou cirkvi 

i jej súčasnosťou nielen oboznámili, 

ale aby sa dokázali vo svojom osobnom 

aj občianskom živote sami mravne 

a zodpovedne rozhodovať.

Martin Kováč, zborový katechéta

OZNAMY

Darovanie krvi

 Náš cirkevný zbor v spolupráci 

s Národnou transfúznou službou uspo-

riada 24. apríla 2008 (štvrtok) na nádvorí 

Evanjelického domu starostlivosti (bývalá 

Evanjelická nemocnica) dobrovoľné 

Výučba 

evanjelického 

náboženstva 

(do pozornosti rodičom)

 Vážení rodičia!

 Aj v budúcom školskom roku 

2008/2009 ponúka Cirkevný zbor 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

Bratislava výučbu evanjelického 

náboženstva aj v škole, ktorú navštevuje 

Vaše dieťa. Prosíme Vás, aby ste prihlásili 

Vaše dieťa na vyučovanie evanjelického 

náboženstva u jeho triedneho učiteľa do 

konca školského roku. Ďakujeme Vám!

Vašim deťom ponúkame účasť aj na:

� nedeľnej detskej besiedke 

 (deti do 12 rokov; koná sa v čase  

 hlavných služieb Božích);

Evanjelická 
Bratislava
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Užitočné informácie 

CZ ECAV Bratislava

Služby Božie (SB)

Veľký kostol 

(Panenská; vstup aj z Konventnej)

nedeľa 9.30 hod. SB

Malý  kostol 

(Panenská; vstup je z Lýcejnej)

nedeľa  8.15 hod. nemecké SB

              9.30 hod. anglické SB

             11.00 hod. maďarské SB

             18.00 hod. slovenské večerné SB

v zimnom období o 17.00 hod. 

štvrtok  18.00 hod. slovenské večerné SB  

v zimnom období o 17.00 hod. 

Kontakt na farský úrad Konventná 11:

tel.: 02/54 41 30 31 (hospod. správa); 

02/54 41 46 04 (duchovní)            

e-mail: konventna.ba@ecav.sk  

www.ecavba.sk
úradné hodiny: hospod. správa: 

Po – Pia: 8.30 – 13.00 a 14.00 – 16.30 hod. 

duchovní:     

Po:  15.00 – 18.00 hod. 

Str:  9.30 – 12.30 hod. 

Štvr.  13.00 – 16.00 hod. 

Nový kostol (Legionárska)

nedeľa  8.30 hod. ranné SB 

               9.30 hod. hlavné SB

             18.00 hod. večerné SB 

v zimnom období o 17.00 hod. 

utorok 18.00 hod. večerné SB  

v zimnom období o 17.00 hod. 

Kontakt na farský úrad 

Legionárska 6:

tel.: 02/55 57 11 95 

e-mail: cirkbvnj@mail.t-com.sk; 

www.ecavba.sk

úradné hodiny: 

Po – Pia:  8.00 – 12.00 hod. 

Dúbravka  – zborový dom 

(niekdajšia obradná sieň)

M. Schn. Trnavského 2/A  

(zastávka MHD: Damborského)

nedeľa  10.30 hod. SB  

Kontakt na farský úrad 

M. Schn. Trnevského 2/A

tel.: 02/64 46 33 54

úradné hodiny: Po: 13.00 - 14.30 hod.

Detská besiedka (DB)

nedeľa 9.30 hod. v Starom lýceu, 

Konventná 15

nedeľa 9.30 hod. v zborovej sieni, 

Legionárska 6

nedeľa 10.30 hod. v zborovom dome, 

M. Schn. Trnavského 2/A  

Večera Pánova (VP)

1. nedeľa v mesiaci: Nový kostol 

2. nedeľa v mesiaci: Malý kostol 

3. nedeľa v mesiaci: Veľký kostol 

4. nedeľa v mesiaci: Dúbravka 

Kontakt na duchovných: 

Michal Zajden: zajdenm@stonline.sk

Ján Grešo: greso@fevth.uniba.sk 

Boris Mišina: boris.misina@gmail.com 

Anna Polcková: polckova@stonline.sk

Martin Šefranko: sefrankom@gmail.com

kaplánka: 

Erika Hlačoková: hlacok@zoznam.sk

  Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle  

  Otec v mojom mene, ten vás naučí  

  všetkému a pripomenie vám všetko, 

  čo som vám povedal. Pokoj vám zane-

  chávam, svoj pokoj vám dávam; ...

  Ján , -




