Dúbravka – zborový dom (niekdajšia obradná sieň)
Schneidera – Trnavského 2 (zastávka MHD: Damborského)
Služby Božie:
Detská besiedka:
Večera Pánova:

nedeľa 10:30 hod.
nedeľa 10:30 hod.
4. nedeľa v mesiaci

Úradné hodiny duchovných v kancelárii Ev. zborového domu v Dúbravke
Štvrtok: 16:15 – 18:00
prípadne kontakt na farský úrad Konventná 11 alebo Legionárska 4
(viď Veľký kostol alebo Nový kostol)
Ďalšie pravidelné podujatia v zborovom dome v Dúbravke:
Utorok: 18:30 hod.: Nácvik spevokolu
Štvrtok: 18:00 hod.: Stretnutie mládeže
Piatok:
17:30 hod.: Modlitebné spoločenstvo

“Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc.“ (Žalm 84,11a)

Kontakt na farárov Cirkevneho zboru ECAV Bratislava:
doc. ThDr. Ján Grešo – námestný farár 02/55 56 22 93; greso33@gmail.com
Mgr. Erika Hlačoková – zborová farárka 0918 828 191, e.hlacokova@gmail.com
Mgr. Boris Mišina – zborový farár-senior 02/55 56 23 13, 0905 964 972, boris.misina@gmail.com
Mgr. Anna Polcková – zborová farárka 02/55 42 35 50, 0904 360 504, polckova@stonline.sk
Mgr. Martin Šefranko – poverený predsedajúci zbor. farár 02/54641407, 0902 673 515,
sefrankom@gmail.com

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Bratislava

Veľký kostol (z r. 1776)
Panenská ulica (vstup možný aj z Konventnej)
Služby Božie:
Večera Pánova:
Detská besiedka:

nedeľa 9:30 hod.
3. nedeľa v mesiaci
nedeľa 9:30 hod.
v Starom lýceu, Konventná 15

Kontakt na farský úrad Konventná 11:
tel.: 02/54 41 30 31
e-mail: konventna.ba@ecav.sk
www.ecavba.sk
úradné hodiny: hospod. správa:
Po, Ut, Štvr, Pia:
9:00 – 13:00 hod.
Str
9:00 – 13:00 a 14:00 – 16:30 hod.
duchovní:
Ut:
14:00 – 17:00 hod.
Str:
9:30 – 12:30 hod.
Štvr.
14:00 – 17:00 hod.
Ďalšie pravidelné podujatia pri Veľkom kostole:
Nedeľa: 10:30 hod.: Stretnutie po službách Božích (pri káve a čaji) v Starom lýceu, Konventná 15
Utorok: 20:00 hod.: (len počas semestra) stretnutie vysokoškolákov v kaplnke Ev. domu
starostlivosti, Partizánska ul. 2
Piatok: 15:00 hod.: Stretnutie mladšieho dorastu v Starom lýceu, Konventná 15
Piatok: 17:00 hod.: Stretnutie dorastu v Starom lýceu, Konventná 15 www.dorastenec.chytrak.cz

Malý kostol (z r. 1777)
Panenská ulica (vstup z Lýcejnej)
Služby Božie:

nedeľa 8:15 hod. nemecké
nedeľa 9:30 hod. anglické
nedeľa 11:00 hod. maďarské
nedeľa 18:00 hod. slovenské (večerné);
v zimnom období o 17.00 hod.
štvrtok 18:00 hod. slovenské (večerné);
v zimnom období o 17.00 hod.
Večera Pánova: 2. nedeľa v mesiaci

Ďalšie pravidelné podujatia pri Malom kostole:
Pondelok 16:30 hod.: Biblická hodina v maďarčine v kabinete ev. náboženstva, Panenská 28
Piatok 17:00.:
Stretnutie maďarskej mládeže v kabinete ev. nábožestva, Panenská 28

„Radoval som sa, keď mi hovorili:
Poďme do domu Hospodinovho!“ (Žalm 122,1)

Nový kostol (z r. 1933)
Legionárska ulica
Služby Božie:

nedeľa 8:30 hod. (ranné)
nedeľa 9:30 hod. (hlavné)
nedeľa 18:00 hod. (večerné);
v zimnom období o 17:00 hod.
utorok 18:00 hod. (večerné);
v zimnom období o 17:00 hod.
Večera Pánova: 1. nedeľa v mesiaci
Detská besiedka: nedeľa 9:30 hod.
v suteréne na Legionárskej 4

Kontakt na farský úrad (FÚ) Legionárska 4:
tel.: 02/55 57 11 95
e-mail: legionarska.ba@ecav.sk
www.ecavba.sk
úradné hodiny: Po :
12:30 – 16:30 hod.
Ut, Str a Pia: 8:30 – 12:30 hod.
Štvr:
nestránkový deň
Ďalšie pravidelné podujatia pri Novom kostole (NK):
Pondelok – piatok: 7:00 hod.: Modlitebné stretnutie pri NK v zborovej sieni na Legionárskej 6
Nedeľa: 9:00 hod.:
Modlitebné stretnutie pri NK v zasadačke FÚ na Legionárskej 6
Nedeľa: 10:30 hod.: Stretnutie po službách Božích (pri káve a čaji) v zborovej sieni na Legionárskej 6
Pondelok: 18:00 hod: Štúdium Biblie v zborovej sieni na Legionárskej 6
Utorok: 16:45 hod: Štúdium Biblie v zborovej sieni na Legionárskej 6
(v zimnom období o 15:45 hod.)
Pondelok: 9:00 hod.: Klubík Benjamín (pre predškolské deti a ich mamy) Legionárska 4 - prízemie
Streda: 9:00 hod.
Detský klub Benjamín (pre predškolské deti a ich mamy) Legionárska 4 - suterén
Pondelok: 17:30 hod.: Komorný zbor SALUS (nácvik) Legionárska 4
Utorok: 19:00 hod.: Nácvik zborového spevokolu v zborovej sieni na Legionárskej 6
(v zimnom obd. 18:00 hod.)
Streda: 18:30 hod.: Stretnutie mládeže v zborovej sieni na Legionárskej 6 (www.legie.sk)
kontakt - mladez.evba@gmail.com
Piatok: 16:00 hod.: Stretnutie mladšieho dorastu v zborovej sieni na Legionárskej 6
Piatok: 17:00 hod.: Stretnutie staršieho dorastu – Legionárska 4 - suterén
Sobota: 18:00 hod.: Biblická hodina v zborovej sieni na Legionárskej 6
(v zimnom obd. 17:00 hod.)
Stretnutie Rodinného spoločenstva ROSa - bližšie informácie u:
Katarína Minaričová - tel. 0905 758 094 , rosa.bratislava@gmail.com,
www.centrumbenjamin.sk

“Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po
sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.“ ( Žalm 84,2-3)

Univerzitné pastoračné centrum MOSTY
KLUB-31, Átriové domky blok G, Mlynská dolina
Služby Božie:
nedeľa 9:30 hod.
Večera Pánova: 4. nedeľa v mesiaci
Detská besiedka: nedeľa 9:30 hod.
Kontakt na UPC MOSTY
E-mail: mosty@sem.sk
Web: www.klub31.sk
Ďalšie pravidelné programy UPC MOSTY:
Utorok 18:00 hod.: Malé spoločenstvá
Streda 18:30.:
KLUB-31 miesto pre teba (stretnutie vysokoškolákov)
Štvrtok 18:00.:
Tanečná škola - spoločenské a ľudové tance
Nedeľa 10:30.:
Stretnutie po službách Božích (občerstvenie)
Psychologické poradenstvo: poradenstvo@klub31.sk, Informácie: www.ecavba.sk/upc_poradenstvo
Modlitby 24/1 - informácie: www.modlitby.dnh.sk
Teologický program - informácie: www.teologickyprogram.dobos.sk
Duchovní:
kaplán Peter Mozola (mozolap@gmail.com)
psychológ a kaplán Martin Balko (matoblak@gmail.com)

***
Kým v prírode môžeme spoznávať Boha ako múdreho Stvoriteľa, v Božom slove a sviatostiach
spoznávame Boha ako nášho milujúceho a za nás sa obetujúceho Spasiteľa. O spáse nám nepovie čo
ako krásna príroda, ale cirkev na službách Božích.
***
Svojimi podujatiami, najmä službami Božími, cirkev ponúka liek proti skleróze. – Proti zabúdaniu, že
nežijeme len z vlastnej práce a usilovnosti či iba z pomoci a služby iných, ale predovšetkým z Božej
lásky a dobroty.
***
Kto žije v spoločenstve cirkvi, má podiel na bohatstve požehnania, ktoré sa mu v zhromaždení cirkvi
ponúka. Kto je presvedčený: „Viera v Boha áno, ale cirkev nie“, tomu je potrebné s láskou vysvetľovať,
že ide o falošný názor, ktorý nemá biblickú oporu – ide o pestovanie vlastného, nepravdivého
náboženstva. Ježiš Kristus prisľúbil svoju prítomnosť tým, ktorí sa zhromažďujú v Jeho mene
(Ev. Matúša 18, 20).
***

