Oznamy, 8. nedeľa po Sv. Trojici, 6.8.2017
1. Naďalej pokračujeme v zbierke plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu, ktorý sa
predčasne narodil a má viacero komplikovaných diagnóz. Táto zbierka je určená na zakúpenie nového
vozíka pre tohto chlapca.
2. Na jeseň budeme objednávať nové kalendáre, ročenky a zbierku zamyslení Hrad prepevný na kalendárny
rok 2018. Záujemcovia sa môžu zapísať na objednávkové hárky u bratov a sestry kurátorov v sakristii.
3. Zboroví duchovní sú v aj nasledovnom týždni na dovolenke, v prípade potreby (zaopatriť, pochovať)
zastupuje ses. farárka z Horných Zeleníc (0944/067 969), ktorej číslo je vyvesené, a je aj u bratov a sestry
kurátorov.
4. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 9. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30.
Z ďalšieho programu:
V spolupráci s Alianciou za rodinu chceme podporiť pochod "Hrdí na rodinu", ktorý sa uskutoční v
sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. v Bratislave. Začne sa spred budovy parlamentu. Ide o 6. ročník pochodu
ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú
naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo
heslo pochodu "Nevynášajme tmu, zapaľujme svetlo". Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke
hrdinarodinu.sk.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 9. nedeľa po Sv. Trojici, 13.8.2017
1. Naďalej pokračujeme v zbierke plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu, ktorý sa
predčasne narodil a má viacero komplikovaných diagnóz. Táto zbierka je určená na zakúpenie nového
vozíka pre tohto chlapca.
2. Pozývame Vás aj k inej forme pomoci, ktorú sme nazvali: "zadarmo sme dostali, zadarmo dávame",
konkrétne ide o darovanie krvi pre ses. Dagmar Lehenovú, matku 5 detí, ktorá leží v NOÚ na Klenovej
ulici v Bratislave, a k svojej liečbe nutne potrebuje transfúzie krvi. Má krvnú skupinu 0 Rh negatív.
Darovať môžeme aj inú krvnú skupinu a môžeme tak urobiť kdekoľvek na Slovensku s tým, že
uvedieme pre koho (Dagmar Lehenová) a kde (NOÚ, Klenova ul., Bratislava). Ďalšie informácie o
darovaní krvi: darujkrv.redcross.sk/daruj_krv.
3. Na jeseň budeme objednávať nové kalendáre, ročenky a zbierku zamyslení Hrad prepevný na kalendárny
rok 2018. Záujemcovia sa môžu zapísať na objednávkové hárky u bratov a sestry kurátorov v sakristii.
Prihlasovanie ukončíme v prvú septembrovú nedeľu, dávame Vám do pozornosti blížiaci sa termín
uzávierky prihlasovania.
4. V sobotu, 19.8.2017 o 14:30 hod, sa v Bratislave uskutoční pochod "Hrdí na rodinu". Ide o 6. ročník
pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a
výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj
jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu "Nevynášajme tmu, zapaľujme svetlo". Na výveske je plagát
a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.
5. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 10. nedeľu po
Sv. Trojici - nedeľu pokánia - v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30, všade aj
pri spovedi a slávení Večere Pánovej.
Z ďalšieho programu:
Blíži sa aj náš 2. zborový deň, ktorý bude spojený s požehnaním detí, mládeže a vyučujúcich pre novým
školským rokom 2017/2018. Stretneme sa tentokrát v Pastuchove, 3.9.2017. Začne sa celozborovými Službami
Božími o 10:00 a pokračovať bude obedom a ďalším programom. Srdečne pozývame deti, mládež, rodiny a
všetkých na toto naše 2. spoločné stretnutie.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 10. nedeľa po Sv. Trojici, 20.8.2017
1. Dnešnou nedeľou dočasne končíme zbierku plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu,
ktorý sa predčasne narodil a má viacero komplikovaných diagnóz, určenú na zakúpenie nového vozíka
pre tohto chlapca.
2. Ďakujeme Vám aj za darovanie krvi: „zadarmo sme dostali, zadarmo dávame“, pre ses. Dagmar
Lehenovú.
3. Na jeseň budeme objednávať nové kalendáre, ročenky a zbierku zamyslení Hrad prepevný na kalendárny
rok 2018. Záujemcovia sa môžu zapísať na objednávkové hárky u bratov a sestry kurátorov v sakristii.
Prihlasovanie ukončíme v prvú septembrovú nedeľu, dávame Vám do pozornosti blížiaci sa termín
uzávierky prihlasovania.
4. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 11. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30.
Z ďalšieho programu:
Blíži sa aj náš 2. zborový deň, ktorý bude spojený s požehnaním detí, mládeže a vyučujúcich pre novým
školským rokom 2017/2018. Stretneme sa tentokrát v Pastuchove, 3.9.2017. Začne sa celozborovými Službami
Božími o 10:00 a pokračovať bude obedom a ďalším programom. Srdečne pozývame deti, mládež, rodiny a
všetkých na toto naše 2. spoločné stretnutie.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 11. nedeľa po Sv. Trojici, 27.8.2017
1. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na celozborových Službách Božích s
piesňami detí počas 2. zborového dňa v Pastuchove o 10:00. V rámci Služieb Božích budeme
požehnávať deti, mládež a vyučujúcich pred novým školským rokom 2017/2018. Kázať bude br. farár z
Nitry, Ivan Eľko.
2. Okrem Služieb Božích na nás čaká spoločný obed, pre deti bude pripravený skákací hrad a po obede nás
čaká krátka diskusia s hosťami. Na stretnutie si treba priniesť iba dobrú náladu a otvorené srdce pre
nášho Pána Ježiša Krista a pre spoločenstvo bratov a sestier.
3. Prosíme rodičov detí, ktoré boli na tábore, aby deťom nachystali tričko z tábora.
4. Bratia a sestry, je našou túžbou, aby sa nás stretlo čo najviac na zborovom dni. Aby sme mohli vytvoriť
veľké zborové spoločenstvo a stráviť spoločne čas. Preto Vás prosíme o pomoc s dopravou bratov a
sestier zo Sasinkova a Hlohovca do Pastuchova. Prosíme šoférov áut, ak budete mať voľné miesto vo
Vašom aute, stretnime sa pred kostolom o 9:30 a vezmime tých, ktorí sa nemajú ako dostať. A tiež
prosím tých, ktorí nemajú odvoz, aby prišli pred kostol o 9:30. Pomôžme si takto navzájom, ďakujem
Vám!
Z ďalšieho programu:
Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 8.9.2017 , zborové presbyterstvo, ktoré sa stretne v kostole v
Hlohovci o 18:00. Prosím všetkých presbyterov, aby si tento termín vyhradili pre CZ a zapísali sa na zvolávaciu
listinu u bratov kurátorov a sestry kurátorky. Ďakujem Vám!
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

