Oznamy, 5. pôstna nedeľa – smrtná, 7.4.2019
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3.
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7.
8.
9.
10.

11.

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí ste sa počas minulého týždňa podieľali na maľovaní sakristie a včera
na úprave terénu okolo kostola. Nech Vám Pán Boh štedro odplatí, čokoľvek ste urobili na Jeho slávu!
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní", v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je nachystaná spomienková šálka ThDr. Jána Hanu, ktorú si môžete objednať zapísaním sa do
priloženého zoznamu. Čím viacerí sa zapíšeme, o to nižšia bude výsledná cena jednej šálky. Napr. pri
30tich ks. sa cena za kus pohybuje okolo 5,50 €. V každom kostole je už nachystaný objednávkový
zoznam aj s jedným kusom šálky. Objednávku uzavrieme pred Veľkou nocou a po objednaní bude
výroba trvať okolo 10 dní.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
V utorok bude večerné modlitbové spoločenstvo v Hlohovci o 17:00.
V stredu bude večerné modlitbové spoločenstvo v Pastuchove o 16:00.
Vo štvrtok bude večerné modlitbové spoločenstvo v Sasinkove o 16:00.
Máme k dispozícii na zapožičanie USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú pašiové Služby Božie na 6.pôstnu nedeľu Kvetnú - v Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s
DB.
Prosím, nezabudnime si Pašiový spevník.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 6. pôstna nedeľa – kvetná, 14.4.2019
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

V piatok vstúpili do stavu manželského snúbenci Ing. Juraj Jamrich, ev.a.v. a Ing. Martina Poloncová,
ev.a.v. Novomanželom prajeme veľa Božieho požehnania na spoločnej ceste životom.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní", v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je nachystaná spomienková šálka ThDr. Jána Hanu, ktorú si môžete objednať zapísaním sa do
priloženého zoznamu. Dnešnou nedeľou uzatvárame objednávku, po objednaní bude výroba šálok trvať
okolo 10 dní.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem utorka a stredy.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
Na Zelený štvrtok budú večerné Služby Božie s VP v Sasinkove a v Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o
18:00.
Na Veľký piatok budú pašiové Služby Božie v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o
11:30. Prosím, nezabudnime si Pašiový spevník.
Na nedeľu Vzkriesenia, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú slávnostné Služby Božie v Sasinkove o
8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Pastuchove o 11:30 s VP.
Na Veľkonočný pondelok budú Služby Božie v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o
11:30 s VP.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:
Oznamy, nedeľa Vzkriesenia, 21.4.2019
1.
2.
3.
4.
5.

Deti na DB pre nás pripravili k Veľkej noci magnetky s biblickým veršíkom. Môžete si ich vziať pri
východe z kostola tak, aby sa dostali do každej rodiny.
Opäť máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Zajtra, na Veľkonočný pondelok budú Služby Božie v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v
Sasinkove o 11:30 s VP.
Evanjelická náboženská výchova bude od stredy vyučovaná podľa rozvrhu.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 1. nedeľu po Veľkej noci v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Pozývame Vás počas štátneho sviatku, 1.5.2019, na zborový výlet na hrad Dobrá Voda. Stretneme sa o
9:00 pred farou, aby sme mohli zadeliť i tých, ktorí nemajú auto a odtiaľ pôjdeme autami až do rovnomennej
obce. Opäť sa jedná o nenáročný poznávací výstup. Pod hradom je veľké ohnisko s lavičkami, kde je možnosť
si opekať. Samotný hrad je zaujímavou zrúcaninou, malebne ukrytou v lese Malých Karpát. Budeme mať čas na
spoločné modlitby, rozhovory, a aj deti budú mať priestor na svoje vyžitie. Jedlo a pitie si treba zabezpečiť.
Tešíme sa na Vás!
Pozývame tiež členov Výboru o.z. ThDr. Jána Hanu na stretnutie v piatok, 3.5.2019 o 18:00 na fare.
Posledné pozvanie pred nami je na rodinný deň v Sasinkove, ktorý bude 11.5.2019 od 10:00 do cca.
17:00. Stretneme sa na sasinkovskom ihrisku. Pripravené budú športové aktivity pre deti aj rodičov (vybíjaná,
bedminton, futbal...), po nich sa presunieme na chatu v Sasinkove, kde bude spoločná opekačka. Pozvite
pokojne aj priateľov a známych, prípadne vezmite deti z rodín (ale aby mali dozor). Občerstvenie bude hradené
z prostriedkov o.z. ThDr. Jána Hanu. Tí, ktorí sa chystáte, nahláste sa prosím ses. dozorkyni alebo Janke
Makýšovej, aby sme vedeli pripraviť dostatok občerstvenia.
Oznamy, 1. nedeľa po Veľkej noci, 28.4.2019
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Včera sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Leopoldove s našou spolusestrou, pani Elenou
Macášekovou, rod. Demjanovou, zosnulou vo veku 97 rokov.
Vzadu sú pre Vás pripravené Evanjelické noviny, ktoré nám boli doručené z GBÚ, a ktoré sú oficiálnymi
novinami našej cirkvi.
Opäť máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V stredu, 1.5.2019, Vás pozývame na zborový výlet na hrad Dobrá Voda. Stretneme sa o 9:00 pred
farou, aby sme mohli zadeliť i tých, ktorí nemajú auto a odtiaľ pôjdeme autami až do rovnomennej obce.
Opäť sa jedná o nenáročný poznávací výstup. Pod hradom je veľké ohnisko s lavičkami, kde je možnosť
si opekať. Samotný hrad je zaujímavou zrúcaninou, malebne ukrytou v lese Malých Karpát. Budeme
mať čas na spoločné modlitby, rozhovory, a aj deti budú mať priestor na svoje vyžitie. Jedlo a pitie si
treba zabezpečiť. Tešíme sa na Vás!
Členovia Výboru OZ JH sa stretnú v piatok na fare o 18:00.
V sobotu budú v CZ ECAV Košariská - Priepasné spomienkové Služby Božie pri príležitosti 100.
výročia tragického úmrtia gen. Dr. M. R. Štefánika, ktoré sa začnú o 9:30. Taktiež budú v priamom
prenose vysielané na STV 1.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
O dva týždne je pred pred nami rodinný deň v Sasinkove, ktorý bude 11.5.2019 od 10:00 do cca. 17:00.
Stretneme sa na sasinkovskom ihrisku. Pripravené budú športové aktivity pre deti aj rodičov (vybíjaná,
bedminton, futbal...), po nich sa presunieme na chatu v Sasinkove, kde bude spoločná opekačka. Pozvite
pokojne aj priateľov a známych, prípadne vezmite deti z rodín (ale aby mali dozor). Občerstvenie bude hradené
z prostriedkov o.z. ThDr. Jána Hanu. Tí, ktorí sa chystáte, nahláste sa prosím ses. dozorkyni alebo Janke
Makýšovej, aby sme vedeli pripraviť dostatok občerstvenia.

