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Evanjelická 
Bratislava

molybdénu; Rebeka, Izmael, Jissáchar. 11: Nie veľký; zotrvajte v spánku! Zvisle: A: SIEDMA ČASŤ TAJNIČ-

KY. B: Emanuela zdrobnene; PIATA ČASŤ TAJNIČKY. C: Veľké množstvo lietajúceho hmyzu; ruská rieka; 

Vianoce po francúzsky. D: Zaujímať sedaciu polohu, sadať i; TRETIA ČASŤ TAJNIČKY. E: PRVÁ ČASŤ 

TAJNIČKY. F: Obtočilo, omotalo okolo niekoho; kryt vyhĺbený v zemi proti plochým strelám. G: Pohľadal 

sviatočné šaty; Ježiš Nazaretský, Kráľ Židov. H: Rieka v Kazachstane; ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY; aj láska, 

aj nenávisť, i úcta. I: Teba; DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY.

Pre lúštiteľov odkazujeme, že pri biblickom citáte sme použili staršie vydanie Biblie napr. nie 

v Kristovi Ježišovi, ale v Kristu Ježiši. Prosíme, aby ste nám to prepáčili. P.B.

Pre prvých troch správnych lúštiteľov, ktorí sa prihlásia na adrese Farského úradu 

Konventná máme pripravené vecné ceny!



  Obsah

   ÚVODNÍK, Michal Zajden 

   Čo nás čaká a neminie 

  Michal Zajden
   Spoločenstvá mladých rodín

  Katarína Minaričová 
   Konferencia o rodine . -.  

  apríl  v Bratislave

  Denisa Kováčová
   Benjamín - zázemie pre   

  mamičky s malými deťmi

  Katarína Minaričová
   Koľko lásky váži moje 

  od-pustenie   

  Martin Balko
   UPC MOSTY: Víkendovka 

  v Prahe .- . máj  

  Lenka Molitorisová
    Adam Friedrich Oeser 

  Janka Krivošová
   Oltárny obraz 

  vo Veľkom kostole 

  Janka Krivošová
    × 

  Martin Šefranko
   CIRKEVNÉ SPOMIENKY

  Dr. Ing. Petra Zaťku

  (pokračovanie)

  Kresťan hlavou a srdcom

  Jelena Zaťková 

   Z NAŠICH MATRÍK 

   Výlet do cudziny 

  Erika Hlačoková
   Žatva 
  Slavomíra Micáková
   Z našej histórie (pokračovanie)

  Martin Kamenský
   Vďaka za spoločenstvo

  Milan Jakš
    rokov od obnovenia 

  stretávania evanjelickej   

  mládeže a biblických hodín

   Vnútromisijná práca 

  v cirkevnom zbore od . rokov  

  . storočia do roku 

  Jozef Kováč a Ján Valenta
   Pán Boh má veselých ľudí rád 

   BRATISLAVA 

  Stretnutie kresťanov -tich  

  národov .- . .   

   Tri básne Tatiany Juríkovej

  Tatiana Juríková
   Letné tábory
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Príslovia , 

Adam Friedrich Oeser - autor oltárneho 
obrazu vo Veľkom kostole.

- diskusie

- téma s hosťom 

Spoločné akcie: 

- túry, kúpalisko, výlety, grilovanie, guláš

Letný turistický camp organizo-
vaný Univerzitným pastoračným 
centrom – Mosty: 12. – 19. júl 
2008, Dobšiná – Slovenský raj
Podujatie je určené pre  vysokoškolákov 

a pracujúcich

Prihlášky a info: mosty@sem.sk; 

Daniela Oráčová: 0904 300 005

Účastnícky poplatok v Sk/osoba: 

Vyučovanie 

evanjelického 

náboženstva 

 Vážení rodičia!

 V budúcom školskom roku – 

2008/2009 ponúka Cirkevný zbor Ev. 

cirkvi a. v.  Bratislava aj  v škole, ktorú 

navštevuje Vaše dieťa  vyučovanie evan-

jelického náboženstva (EN). Možnosť 

navštevovať EN chceme zabezpečiť pre 

všetkých žiakov 1.-9. roč. základných škôl, 

ktorí o EN prejavia záujem. Aby sa EN 

mohlo Vaše dieťa zúčastňovať, je potreb-

- študenti 1.890 Sk

- pracujúci 2.170Sk 

(v cene je ubytovanie+strava)

Téma letného turistického campu: 

Mapa pre život (Leto v raji, 1Pt)

Program letného turistického campu

Obsah tém: 

1. Mapa pre nebo, 2. Mapa na zem, 

3. Mapa pre ňu & neho, 4. Mapa prekážok

5. Mapa pre spoločenstvo.

Program cez deň (podľa dohody): Sloven-

ský raj, Dobšinská ľadová jaskyňa, hrad 

Krásna hôrka, kúpalisko, večerné 

opekanie ...

né, aby ste ho prihlásili u jeho triedneho 

učiteľa. Prosíme Vás o to – a zároveň Vám 

za to vopred ďakujeme! Účasť na EN je 

mimo iného tiež spôsobom, ako sa priznať 

k Ev. cirkvi – je formou vyznania viery  

pred svetom.  

 Vašim deťom ponúkame účasť aj na:

- nedeľnej detskej besiedke (deti do 12 r.). 

Besiedka sa koná v čase hl. služieb Božích;

- konfi rmačnej príprave (deti nad 12 r.);

- letných táboroch pre deti i dorast.

Kontakt: Evanjelický a. v. farský úrad 

Bratislava, Konventná 11, 54413031, 

0904159536, kivic@zoznam.sk.

Mgr. Martin Kováč

Tajnička 
Vodorovne: 1: Republika pri Tichom oceáne (Juž. Amerika); spojka podraď. básnicky (... krivda veliká); 

“aj ten bude ... z vína hnevu Božieho” (Zjav 14, 10). 2: Malý prorok; jasať, plesať po latinsky (ovo); nota 

a (LA). 3: Chem. zn. sodíka; ŠIESTA ČASŤ TAJNIČKY. 4: Koncovka ruských priezvísk; v germánskej myto-

lógii: stvoriteľ vesmíru a prvých ľudí; používaj. 5: Vatikánsky kódex v skratke; mamičku; rieka v Pakistane. 

6: Írska rep. armáda; skratka dosis letalis a artéria; predložka so 6. pádom. 7: Rieka v Afrike; atol patriaci 

Madagaskaru; severský cicavec s lopatovitými parohmi. 8: Jednotka, po latinsky; rím. cisár, dal založiť 

v Ríme požiar, čo sa stalo zámienkou pre prvé prenasledovanie kresťanov; tu, po maďarsky. 9: Reliéfna obra-

zová tlačová forma na kníhtlač; skr. Národné centrum pre informatiku. 10: Odborné učilište; Ë.N.; chem. zn. 


