Oznamy, 5. pôstna nedeľa - Smrtná, 2.4.2017
1. Chceme sa zo srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste pripravili, napiekli a rôznym iným spôsobom
pomohli počas minulotýždňových aktivít: 1. večer s hosťom a koncert Zvonkohry v Evanjelickom
kostole v Hlohovci. Nie je to samozrejmosť, nech Vám to Pán odplatí hojnou milosťou a požehnaním!
2. Chceme sa taktiež poďakovať aj za zozbierané šatstvo pre deti a mládež. V uplynulom týždni a v piatok
sme tieto vyzbierané veci rozniesli do príslušných zariadení: DFNsP Bratislava Kramáre, DD Nitra a
DD Teen Challenge v Hlohovci. Minimálne návšteva v DD Nitra urobila na mňa veľmi hlboký dojem, o
ktorom sa určite ešte zmienim v článku v zborovom časopise a nechalo nás všetkých pozdravovať jedno
veľmi zlaté dievčatko. Všetky zariadenia nám touto cestou ďakujú a spoločne si prajeme veľa Božieho
požehnania v pomoci núdznym.
3. V utorok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s pánom Vojtechom Zalzerom, zosnulým v Čechách vo
veku 97 rokov. Pohrebná počestnosť s uložením urny bola v Leopoldove.
4. Máme v predaji 2 ks nového vydania Evanjelického spevníka v cene 10,- € / ks.
5. Máme k dispozícii na zapožičanie sedadlo do vane pre starších a nevládnych, kto by ho potreboval
zapožičať, nech nás kontaktuje. Viacej aj na stránke v sekcii "zborová diakonia".
6. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu okrem stredy, počas ktorej
budeme služobne odcestovaní v Bratislave - Petržalke na SPK BAS.
7. Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
8. V stredu z dôvodu služobnej cesty nebude ani modlitbové stíšenie sa, a ani večiereň.
9. Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
10. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas 6. pôstnej
nedele - Kvetnej - v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30. Nezabudnite si
priniesť namiesto Evanjelického spevníka Pašie.
Z ďalšieho programu:
Pred krátkym časom oslovil náš CZ br. gen. biskup so žiadosťou, že by nás rád navštívil na Službách Božích
počas Veľkonočnej nedele, na ktorých by bol slávnostným kazateľom. Tieto Služby Božie budú v priamom
prenose vysielané televíziou TA3. Z tohto dôvodu budú na Veľkonočnú nedeľu celozborové Služby Božie v
Hlohovci o 10:00. Srdečne pozývame všetkých!
Oznamy, 6. pôstna nedeľa - Kvetná, 9.4.2017
1. Máme v predaji 2 ks nového vydania Evanjelického spevníka v cene 10,- € / ks.
2. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu až do prázdnin.
3. Od pondelka sa začnú modlitbové večery, s ktorými chceme intenzívnejšie prežiť hĺbku Tichého týždňa.
Bývať budú o 17:00: v pondelok v Sasinkove, v utorok v Pastuchove a stredu v Hlohovci.
4. Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
5. Na Zelený štvrtok sa stretneme na Službách Božích s VP v Sasinkove a Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci
o 18:00.
6. Na Veľký piatok sa stretneme na pašiových Službách Božích v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00
a v Sasinkove o 11:30.
7. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas
Veľkonočnej nedele na celozborových Službách Božích v Hlohovci o 10:00, ktoré budú v priamom
prenose v televízii TA3. Slávnostným kazateľom bude br. generálny biskup, doc. PhDr. Miloš Klátik,
PhD.
8. Na Veľkonočný pondelok sa stretneme na Službách Božích v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00
a v Pastuchove o 11:30.
Oznamy, Veľkonočný pondelok, 17.4.2017
1. Chceme sa z celého srdca poďakovať všetkým Vám, milé sestry, milí bratia, za všetko, čo ste urobili pre
naše včerajšie celozborové Služby Božie, za všetko, čím ste prispeli: či to bola pomoc s upratovaním,
výzdobou a prípravou kostola a jeho okolia, za kvety, slané a sladké pečivo, za čaj, ale aj za starosť
o obed. A ďakujeme, že ste nás takým krásnym spôsobom podržali už len tým, že sme sa v kostole toľkí
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stretli – odhadom 170. Veľmi si toto všetko vážime a prosíme Pána, aby Vám On sám odplatil Vašu
štedrosť, obetavosť a ochotu hojným požehnaním a milosťou!
Taktiež Vám ďakujeme aj za včerajšiu oferu a do Vašej štedrosti vkladáme aj dnešnú, určenú pre našich
kantorov. Ďakujeme!
Evanjelická náboženská výchova bude po prázdninách vyučovaná podľa rozvrhu.
Mládež sa stretne v piatok na fare o 14:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas 1. nedele po
Veľkej noci v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
Oznamy, 1. nedeľa po Veľkej noci, 23.4.2017

1. Chceme sa ešte raz z celého srdca poďakovať všetkým Vám, milé sestry, milí bratia, za všetko, čo ste
urobili pre minulotýždňové celozborové Služby Božie. Za všetko, čím ste prispeli: či to bola pomoc s
upratovaním, výzdobou a prípravou kostola a jeho okolia, za kvety, slané a sladké pečivo, za čaj, ale aj za
starosť o obed. A ďakujeme, že ste nás takým krásnym spôsobom podržali už len tým, že sme sa v
kostole toľkí stretli - odhadom 170. Veľmi si toto všetko vážime a prosíme Pána, aby Vám On sám
odplatil Vašu štedrosť, obetavosť a ochotu hojným požehnaním a milosťou!
2. Máme v predaji ešte niekoľko kusov nášho zborového časopisu spolu s reformačnou záložkou, v cene
2,- €.
3. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
4. Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
5. Mládež sa stretne výnimočne v stredu na fare o 15:00.
6. Budúcu sobotu na nás čaká tradičný pochod zo Sasinkova a Pastuchova do Nových Sadov k úcte našich
predkov, ktorí tam počas mnohých rokov chodievali na Služby Božie. Za Sasinkovo viem povedať, že
zraz bude pred Evanjelickým kostolom o 8:00 a plánovaný príchod do Nových Sadov okolo 12:00.
Viacej informácií na plagátiku, ako aj na stránke.
7. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích počas 2. nedele po
Veľkej noci v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
Z ďalšieho programu:
O dva týždne, v piatok 5.5.2017 sa nám začne naša plánovaná rodinná víkendovka, na ktorú ešte raz
pozývame nielen rodiny s deťmi, ale aj jednotlivcov, ktorí by sa chceli bližšie spoznávať a stráviť spolu čas ako
jedna rodina Pánom Bohom milovaných detí. Cena za pobyt bude okolo 15 - 20 € za osobu v prípade celého
pobytu, deti budú mať pobyt hradený z mládežníckeho fondu CZ. Dôležité je, že ak sa Vám nedá prísť na celý
pobyt, nič sa nedeje, pozývame Vás aspoň na 1-2 dni, najlepšie na nedeľu, ktorá bude vyvrcholením celej
víkendovky, a mohla by byť pre nás aj akýmsi "zborovým" dňom v rámci možností centra "Prameň na Súši".
Pripomínam len, že potrebujeme vedieť približný počet účastníkov, nielen pre nás, ale aj pre potreby švajčiarskej
kuchyne, a tak Vás prosíme čím skôr sa prihlásiť, najlepšie do piatka, 28.4.2017. Ďakujeme! Viacej informácií na
stránke, ako aj na plagáte.
Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 12.5.2017, zborové presbyterstvo, ktoré sa stretne v kostole v Hlohovci o
18:00. Prosím všetkých presbyterov, aby si tento termín vyhradili pre CZ, nakoľko potrebujeme vyriešiť
niekoľko neodkladných vecí a potrebujeme k tomu všetkých presbyterov. Z tohto dôvodu oznamujem stretnutie
presbyterstva v dostatočnom časovom odstupe - 3 týždne. Prosím, aby ste sa zapísali na zvolávaciu listinu u
bratov a sestry kurátorov, a tým potvrdili svoju účasť.
Oznamy, 2. nedeľa po Veľkej noci, 30.4.2017
1. Počas týždňa sme sa od členov Švajčiarskej misie, pôsobiacej v centre "Prameň na Súši", dozvedeli
smutnú správu o tragickom úmrtí ich spolupracovníka vo Švajčiarsku. A vzhľadom na to, že pohreb ich
spolupracovníka bude práve v piatok, 5.5.2017, kedy sme mali vycestovať do centra "Prameň na Súši",
museli sme našu víkendovku preložiť, pretože aj tamojší pracovníci plánujú ísť na pohreb do Nemecka,
a podporiť pozostalých. Viem, že nám tento posun skomplikoval plány a sám som z toho nebol
nadšený, pretože práve tento víkend sme mali šancu prežiť spoločne o jeden deň naviac. Aj pre nás to
znamená prepísať plány, ale nejde o to. Podstatné je, že pre nás Švajčiari okamžite hľadali náhradný
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termín, aby sa toto naše stretnutie mohlo uskutočniť, a aby sa nám mohli naplno venovať. A ja som
hneď obvolal viacerých kolegov a viacero miest, kam by sa dalo ísť, ale takto v rýchlosti to už nebolo
možné, a ak by aj bolo, bolo by to drahé. Verím, že teda spoločne počkáme, prípadne sa ešte môžu
pridať tí, ktorým pôvodný termín nevyhovoval. Nový termín je posledný májový víkend, od 26.5. do
28.5.2017. Chcem Vás aj v tomto povzbudiť, že sme Božia firma, a hoci si veci plánujeme a modlíme sa
za ne, predsa len sú v Božích rukách, a tak dôverujme Pánu Bohu, že všetko má zmysel a chce nám
naozaj iba to najlepšie.
V piatok sme sa na cintoríne v Sasinkove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s naším spolubratom, pánom
Rastislavom Srncom, zosnulým vo veku 61 rokov.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích počas 3. nedele po
Veľkej noci v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Z ďalšieho programu:
Hoci nám prvý termín víkendovky nevyšiel, chceme pozvať všetkých na rodinný výlet, na ktorý by sme
šli v pondelok, 8.5.2017 o 9:00 spred fary v Hlohovci. Na výlet by sme šli vlastnými autami, a kto by mal voľné
miesto by prípadne mohol zobrať tých, ktorí auto nemajú. Šli by sme najprv do Podolia, do parku miniatúr, v
ktorom sa nachádzajú zmenšené kópie mnohých Slovenských hradov, a odtiaľ na starý Veľkomoravský
veľmožský dvorec v Ducovom, na nádherné hradisko, kde sa budeme môcť stíšiť, potom si opekať, zahrať sa
hry a vôbec, zažiť aspoň na chvíľu čas mimo bežnej, ubíjajúcej každodennej rutiny. Viacej informácií bude na
plagátiku na stránke a do budúcej nedele aj na nástenkách. Srdečne pozývame!
Takže po zmene termínu na posledný májový víkend, od 26.5. do 28.5. sa nám začne naša plánovaná
rodinná víkendovka, na ktorú ešte raz pozývame nielen rodiny s deťmi, ale aj jednotlivcov, ktorí by sa chceli
bližšie spoznávať a stráviť spolu čas ako jedna rodina Pánom Bohom milovaných detí. Cena za pobyt bude
okolo 15 - 20 € za osobu v prípade celého pobytu, deti budú mať pobyt hradený z mládežníckeho fondu CZ.
Dôležité je, že ak sa Vám nedá prísť na celý pobyt, nič sa nedeje, pozývame Vás aspoň na 1-2 dni, najlepšie na
nedeľu, ktorá bude vyvrcholením celej víkendovky, a mohla by byť pre nás aj akýmsi "zborovým" dňom v rámci
možností centra "Prameň na Súši". Viacej informácií na stránke, ako aj na plagáte.
Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 12.5.2017, zborové presbyterstvo, ktoré sa stretne v kostole v
Hlohovci o 18:00. Opätovne prosím všetkých presbyterov, aby si tento termín vyhradili pre CZ, nakoľko
potrebujeme vyriešiť niekoľko neodkladných vecí a potrebujeme k tomu všetkých presbyterov. Z tohto dôvodu
oznamujem stretnutie presbyterstva v dostatočnom časovom odstupe. Tých, ktorí ste tak ešte neurobili, prosím,
aby ste sa zapísali na zvolávaciu listinu u bratov a sestry kurátorov, a tým potvrdili svoju účasť.

