Oznamy, nedeľa Vzkriesenia 1.4.2018
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Zajtra sa stretneme na Službách Božích počas Veľkonočného pondelka v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci
o 10:00 a v Sasinkove o 11:30 s VP.
(V Hlohovci pokračujeme v zbierke na ozvučenie kostola, prispievať môžete do označenej pokladničky
pri východe z kostola, ale aj osobne sestre pokladníčke, prípadne formou milodaru. Vopred Vám
ďakujeme za Vašu pomoc!)
Máme pre Vás pripravenú vytlačenú výročnú správu farára o živote CZ v roku 2017, je vzadu v kostole.
Taktiež máme k dispozícii zoznam kníh spolu s možnosťou výpožičky zvoleného titulu zo zborovej
knižnice. Zoznamy, ako aj ukážku niekoľkých titulov, si môžete pozrieť vzadu v kostole.
Evanjelická náboženská výchova bude od stredy vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmačná príprava v tomto týždni nebude.
Predsedníctvo CZ zvoláva na utorok, 3.4.2018, zasadnutie zborového presbyterstva, ktoré bude v
kostole v Hlohovci o 18:00 (druhé ohlásenie).
V piatok sa stretne Dorast na fare o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 1. nedeľu po
Veľkej noci v Sasinkove o 8:30, Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.
Taktiež v budúcu nedeľu nás čaká ďalšie plánované stretnutie RoS, tentokrát v Zámockej záhrade v
Hlohovci o 16:00. Stretneme sa pri vstupe do polikliniky. Prosím, prineste si niečo na sedenie a pre deti
športové potreby: lopty, bedminton, lietajúce taniere a pod. V prípade nepriaznivého počasia sa
telefonicky dohodneme, kde sa stretneme. Tešíme sa na spoločenstvo!

Oznam o Detskej besiedke v Sasinkove a Pastuchove (nie v HC):
Ponúkame Vám možnosť priniesť aj malé deti na Služby Božie. Tieto detičky môžu ísť na Detskú
besiedku spolu s vedúcimi besiedky. Sú pre ne pripravené hračky, detský kútik s kobercom. Ak deti na začiatok
nezvládnu byť bez rodičov, môžete ísť s nimi, kým si postupne zvyknú. Pri akomkoľvek probléme dieťa
samozrejme prinesieme naspäť do kostola za rodičmi. Detská besiedka je určená pre deti od najútlejšieho veku
do 12 rokov. Väčšie deti, a najmä konfirmandi, sa zúčastňujú Služieb Božích v plnom rozsahu.
Oznam o dovolenke RoS:
Pozývame Vás na dovolenku RoS, určenú pre všetkých v zbore, ktorá sa bude konať od 15.7.2018
poobede do 21.7.2018 v Gerlachove, dedinke pod Tatrami. Cena ubytovania je 6,- € na deň. Ak máte záujem a
chcete sa dozvedieť viac, kontaktujte buď nás, alebo ses. zb. dozorkyňu. Pozývame všetkých, nielen rodiny, ale
aj jednotlivcov a starších, či mladších. Program bude individuálny, veríme, že prežijeme spolu požehnané chvíle.
Oznam o 1. valnom zhromaždení OZ ThDr. Jána Hanu
Pozývame Vás na prvé valné zhromaždenie OZ ThDr. Jána Hanu, na ktorom budeme konštituovať
orgány OZ a rozprávať sa o možnostiach, ako a v čom sa najefektívnejšie uplatniť. Toto zhromaždenie bude
13.4.2018 o 18:00 v kostole v Hlohovci. Srdečne pozývame každého, kto má záujem zapojiť sa do činnosti OZ.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 1. nedeľa po Veľkej noci 8.4.2018
Dnes poobede o 16:00 sa stretne RoS a každý, kto má záujem, na našom ďalšom plánovanom stretnutí,
tentokrát v Zámockej záhrade. Zraz bude pred vstupom do polikliniky. Prosím, prineste si niečo na
sedenie a pre deti športové potreby: lopty, badminton, lietajúce taniere a pod. V prípade nepriaznivého
počasia sa telefonicky dohodneme, kde sa stretneme. Tešíme sa na spoločenstvo!
2. Dostali sme pozvanie z CZ SEAVC Vojlovica v Srbsku na dožinkové slávnosti, ktoré budú od 27.7. do
29.7.2018. Kto z vás má záujem, môže sa prihlásiť buď na pripravený list vzadu v kostole, alebo u
duchovných. Prosíme Vás, aby ste tak urobili čím skôr, aby sme vedeli presný počet a mohli vyriešiť
otázku odvozu a ubytovania.
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V Hlohovci pokračujeme v zbierke na ozvučenie kostola, prispievať môžete do označenej pokladničky
pri východe z kostola, ale aj osobne sestre pokladníčke, prípadne formou milodaru. Vopred Vám
ďakujeme za Vašu pomoc!
Máme pre Vás pripravenú vytlačenú výročnú správu farára o živote CZ v roku 2017, je vzadu v kostole.
Máme tiež vytlačené stanovy OZ ThDr. Jána Hanu, kto má záujem, môže si ich vzadu vziať.
Taktiež máme k dispozícii zoznam kníh spolu s možnosťou výpožičky zvoleného titulu zo zborovej
knižnice. Zoznamy, ako aj ukážku niekoľkých titulov, si môžete pozrieť vzadu v kostole.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
V piatok bude v kostole v Hlohovci o 18:00 1. valné zhromaždenie OZ ThDr. Jána Hanu. Srdečne
pozývame všetkých, ktorí by sa radi zapojili do činnosti nášho OZ.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 2. nedeľu po
Veľkej noci v Pastuchove o 8:30, Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Oznam o Detskej besiedke v Sasinkove a Pastuchove (nie v HC):
Ponúkame Vám možnosť priniesť aj malé deti na Služby Božie. Tieto detičky môžu ísť na Detskú
besiedku spolu s vedúcimi besiedky. Sú pre ne pripravené hračky, detský kútik s kobercom. Ak deti na začiatok
nezvládnu byť bez rodičov, môžete ísť s nimi, kým si postupne zvyknú. Pri akomkoľvek probléme dieťa
samozrejme prinesieme naspäť do kostola za rodičmi. Detská besiedka je určená pre deti od najútlejšieho veku
do 12 rokov. Väčšie deti, a najmä konfirmandi, sa zúčastňujú Služieb Božích v plnom rozsahu.
Oznam o dovolenke RoS:
Pozývame Vás na dovolenku RoS, určenú pre všetkých v zbore, ktorá sa bude konať od 15.7.2018
poobede do 21.7.2018 v Gerlachove, dedinke pod Tatrami. Cena ubytovania je 6,- € na deň. Ak máte záujem a
chcete sa dozvedieť viac, kontaktujte buď nás, alebo ses. zb. dozorkyňu. Pozývame všetkých, nielen rodiny, ale
aj jednotlivcov a starších, či mladších. Program bude individuálny, veríme, že prežijeme spolu požehnané chvíle.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 2. nedeľa po Veľkej noci 15.4.2018
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Chcem sa poďakovať za nás, duchovných BAS, za prijatie pravidelnej SPK, ktorá sa uskutočnila v stredu
v Sasinkove. Ďakujeme bratom a sestrám za pripravené občerstvenie, ako aj OcÚ za zapožičanie
kultúrneho domu a pripravený obed. Veľmi si vážime túto pomoc!
Taktiež chcem poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí si našli čas v piatok a prišli na ustanovujúce
valné zhromaždenie OZ ThDr. Jána Hanu. Môžeme s radosťou povedať, že po schválení stanov a
predstavení programu je pred týmto OZ veľa práce, veríme však, že na požehnanie nás všetkých. Preto
ďakujem každému bratovi a sestre, ktorí sa dobrovoľne zapojili do činnosti nášho OZ!
Dostali sme pozvanie z CZ SEAVC Vojlovica v Srbsku na dožinkové slávnosti, ktoré budú od 27.7. do
29.7.2018. Kto z vás má záujem, môže sa prihlásiť buď na pripravený list vzadu v kostole, alebo u
duchovných. Prosíme Vás, aby ste tak urobili čím skôr, aby sme vedeli presný počet a mohli vyriešiť
otázku odvozu a ubytovania.
V Hlohovci pokračujeme v zbierke na ozvučenie kostola, prispievať môžete do označenej pokladničky
pri východe z kostola, ale aj osobne sestre pokladníčke, prípadne formou milodaru. Vopred Vám
ďakujeme za Vašu pomoc!
Máme pre Vás pripravenú vytlačenú výročnú správu farára o živote CZ v roku 2017, je vzadu v kostole.
Taktiež máme k dispozícii zoznam kníh spolu s možnosťou výpožičky zvoleného titulu zo zborovej
knižnice. Zoznamy, ako aj ukážku niekoľkých titulov, si môžete pozrieť vzadu v kostole.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
V piatok sa stretne spoločenstvo Dorastu o 17:00 na fare.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 3. nedeľu po
Veľkej noci v Sasinkove o 8:30, Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Z ďalšieho programu:

Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 27.4.2018, zasadnutie zborového presbyterstva, na ktorom sa majú
doriešiť otvorené otázky z posledného zasadnutia. Stretneme sa v kostole v Hlohovci o 18:00.
Uznesenia prijaté na poslednom presbyterstve (3.4.2018):
1.
Zaplatenie CP (tzv. cirkevnej dane) sa nebude oznamovať v rámci oznamov počas Služieb Božích a ani
iným spôsobom. Uznesenie bolo prijaté aj na základe nového, prísnejšieho zákona o ochrane osobných údajov
(18/2018). Členovia CZ si môžu skontrolovať zaplatenie CP buď u sestier pokladníčok, alebo u sestry
účtovníčky.
2.
V zmysle zásad o cirkevno - zborovej praxi (4/1996) CPP dávame na vedomie pre rodičov
konfirmandov, aby dôsledne dbali na dochádzku svojich detí na konfirmačnú prípravu. Podľa spomínaných
zásad musí konfirmand absolvovať 80 hodín konfirmačnej prípravy, rozvrhnutej do 2. rokov. Aby sa
konfirmand mohol kvalitne pripraviť na absolvovanie konfirmačnej prípravy, musí absolvovať aspoň 80 percent
z hodín konfirmačnej prípravy. V prípade neospravedlnených absencií, ktoré klesnú pod 80 percent a v prípade
nezáujmu rodičov, bude konfirmand z konfirmačnej prípravy vylúčený. Podotýkam len, že ospravedlniť
konfirmanda z konfirmačnej prípravy môže z relevantných dôvodov iba jeho zákonný zástupca (rodič). Taktiež
apelujeme na rodičov konfirmandov, aby sa konfirmandi pravidelne zúčastňovali najmä nedeľných a sviatočných
Služieb Božích, ako aj iných podujatí, ponúkaných CZ, a v zmysle spomínaných zásad o cirkevno - zborovej
praxi navštevovali ENV.
Prosím, aby sme tento krok nebrali ako represívne opatrenie, ale ako povzbudenie pri výchove
konfirmandov k zodpovednosti, pretože pri konfirmácii nielenže vyznávajú svoju vieru (ktorá sa práve počas
konfirmačnej prípravy môže viacej formovať), ale sa aj stávajú dospelými členmi CZ.
Oznam o dovolenke RoS:
Pozývame Vás na dovolenku RoS, určenú pre všetkých v zbore, ktorá sa bude konať od 15.7.2018
poobede do 21.7.2018 v Gerlachove, dedinke pod Tatrami. Cena ubytovania je 6,- € na deň. Ak máte záujem a
chcete sa dozvedieť viac, kontaktujte buď nás, alebo ses. zb. dozorkyňu. Pozývame všetkých, nielen rodiny, ale
aj jednotlivcov a starších, či mladších. Program bude individuálny, veríme, že prežijeme spolu požehnané chvíle.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 3. nedeľa po Veľkej noci 22.4.2018
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V Hlohovci pokračujeme v zbierke na ozvučenie kostola, prispievať môžete do označenej pokladničky
pri východe z kostola, ale aj osobne sestre pokladníčke, prípadne formou milodaru. Vopred Vám
ďakujeme za Vašu pomoc!
Vzadu, v kostole, máme k dispozícii zoznam kníh spolu s možnosťou výpožičky zvoleného titulu zo
zborovej knižnice. Zoznamy, ako aj ukážku niekoľkých titulov, si môžete pozrieť vzadu v kostole.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
V piatok sa stretne ohlásené presbyterstvo CZ v kostole v Hlohovci o 18:00. Hlavnou témou zasadnutia
bude doriešenie ozvučenia kostola v Hlohovci.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 4. nedeľu po
Veľkej noci v Pastuchove o 8:30, Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 4. nedeľa po Veľkej noci 29.4.2018
Vo štvrtok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili v Leopoldove s naším spolubratom, pánom Milanom
Jurčom, zosnulým vo veku 65 rokov.
2. V Hlohovci pokračujeme v zbierke na ozvučenie kostola, prispievať môžete do označenej pokladničky
pri východe z kostola, ale aj osobne sestre pokladníčke, prípadne formou milodaru. Vopred Vám
ďakujeme za Vašu pomoc!
1.

Vzadu, v kostole, máme k dispozícii zoznam kníh spolu s možnosťou výpožičky zvoleného titulu zo
zborovej knižnice. Zoznamy, ako aj ukážku niekoľkých titulov, si môžete pozrieť vzadu v kostole.
4. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
5. Konfirmandi druháci sa stretnú výnimočne v stredu na fare o 16:00.
6. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 5. nedeľu po
Veľkej noci v Sasinkove o 8:30, Hlohovci o 10:00 s VP a v Pastuchove o 11:30 s DB.
3.

Z ďalšieho programu:
O necelé dva týždne, v utorok 8.5.2018, plánujeme zborový výlet do Beckova. Stretneme sa pred farou
okolo 9:00, následne pôjdeme autami do Beckova. V Beckove pôjdeme na hrad, je to vcelku nenáročný výstup.
Potom sa vrátime do Nového Mesta nad Váhom, kde sa spoločne najeme. Kto potrebuje odvoz, nech nám dá
vedieť, aby sme sa prerozdelili na voľné miesta v autách. Viacej podrobností upresníme budúcu nedeľu.
Taktiež o necelé dva týždne, vo štvrtok 10.5.2018, bude sviatok Vstúpenia Pána Ježiša Krista na nebo.
Služby Božie zasvätíme v Sasinkove a Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00, v rámci ktorých bude skúška
konfirmandov pred slávnosťou konfirmácie.
Slávnosť konfirmácie bude v nedeľu po Vstúpení, 13.5.2018 v Hlohovci o 10:00. Budeme mať
celozborové Služby Božie, pozývame všetkých Vás, bratia a sestry, spoločne povzbudiť našich nových
dospelých členov zboru.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

