Oznamy, 10. nedeľa po Sv. Trojici, 5.8.2018
V uplynulom týždni sme boli na zborovej návšteve v CZ SEAVC Vojlovica v Srbsku. Nádejame sa, že
máme možnosť nadviazať spoluprácu medzi oboma CZ, ale aj v ľudskom, bratsko - sesterskom
rozmere. A všetkým Vám, prinášame pozdravy od našich krajanov, ktorí nám prízvukovali, aby sme
pozdravili svojich, že sa tešia na stretnutie, ak Pán Boh dá, u nás.
2. Máme pre Vás pripravený náš zborový časopis Nové smerovatky v cene 2,- €.
3. V pondelok nás čaká v Galanovej o 16:00 pohreb nášho spolubrata, pána Jozefa Sližika, zosnulého vo
veku 60 rokov.
4. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 11. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
1.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 11. nedeľa po Sv. Trojici, 12.8.2018
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Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV oznamuje, že voľba biskupa ZD ECAV, Mgr. Jána Hroboňa,
ktorý získal 4.540 hlasov (50,38 %) nadobudla právoplatnosť. Novozvolenému biskupovi ZD ECAV
prajeme veľa Božieho požehnania, múdrosti, pokoja a trpezlivosti v službe na Pánovej vinici!
Generálne presbyterstvo ECAV oznamuje výsledky volieb Predsedníctva ECAV. Kandidáti na post
generálneho biskupa ECAV získali nasledovný počet hlasov z celkového počtu voličov 18.704 (v
abecednom poradí): Mgr. Ivan Eľko 6.820 hlasov (36,46 %), doc. Dr. Sidonia Horňanová 2.302 hlasov
(12,31 %), Mgr. Katarína Hudáková 3.513 hlasov (18,78 %) a Mgr. Marián Kaňuch 5.183 hlasov (27,71
%). Neplatných hlasov pri voľbe generálneho biskupa ECAV bolo 886 (4,74 %). Kandidát na post
generálneho dozorcu, Ing. Ján Brozman získal nasledovný počet hlasov z celkového počtu voličov
18.667: 11.493 (61,57 %). Neplatných hlasov pri voľbe generálneho dozorcu ECAV bolo 7.174 (38,43
%).
Generálne presbyterstvo ECAV konštatuje, že ani jeden z kandidátov na post generálneho biskupa
ECAV nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, a preto do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov: Mgr. Ivan Eľko (6.820) a Mgr. Marián Kaňuch (5.183). Druhé kolo volieb
bude v našom Cirkevnom zbore v nedeľu, 23.9.2018 v každom kostole Cirkevného zboru. Generálne
presbyterstvo ECAV prijalo uznesenie (24-2/2018): "Generálne presbyterstvo konštatuje, že za generálneho
dozorcu bol zvolený Ing. Ján Brozman počtom hlasov 11.493 z celkového počtu voličov, t.j. získal 61,57 %."
Proti výsledku volieb je možné v apelačnej dobe do 15 dní podať žalobu na cirkevný súd podľa
paragrafu 35 zák. č. 11/94. V prípade, že do tohto termínu nebudú voľby napadnuté, nadobúdajú
právoplatnosť.
V uplynulom týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili v pondelok v Galanovej s našim spolubratom,
pánom Jozefom Slížikom, zosnulým vo veku 60 rokov a v stredu v Hlohovci našou spolusestrou, pani
Helenou Vladárovou, rod. Čelovskou, zosnulou vo veku 85 rokov a v Sasinkove s našim spolubratom,
pánom Ľubošom Mihočkom, zosnulým vo veku 48 rokov. Prosíme Pána, aby potešil pozostalých!
Máme pre Vás pripravený náš zborový časopis Nové smerovatky v cene 2,- €.
(Iba v HC) Prosíme ochotné sestry a ochotných bratov, ktorí sa chcú spolupodieľať prípravou koláčov a
pomocou počas zborového dňa v Hlohovci, ktorý bude 9.9.2018, aby sa nahlásili u ses. zb. dozorkyne.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 12. nedeľu po Sv. Trojici v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018. V rámci
tejto objednávky Vám môžeme objednať aj Evanjelický spevník, Pašie, či Funebrál. Ak máte záujem o tieto
publikácie, prosíme Vás, aby ste si ich dopísali do zoznamu.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 12. nedeľa po Sv. Trojici, 19.8.2018
1.
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Od dnešnej nedele môžete prihlasovať svoje deti do 1. ročníka konfirmačnej prípravy. Prihlášky sú
vzadu v kostole, ako aj na našej webstránke v sekcii „spoločenstvá“. Prihlasovanie uzatvárame 16.9.2018.
Máme pre Vás pripravené fotky na USB kľúčoch z Branča, z tábora, z Tatier a zo Srbska.
(Iba v HC) Prosíme ochotné sestry a ochotných bratov, ktorí sa chcú spolupodieľať prípravou koláčov a
pomocou počas zborového dňa v Hlohovci, ktorý bude 9.9.2018, aby sa nahlásili u ses. zb. dozorkyne.
Dnes odchádzame na dovolenku v prípade nutnosti Vám bude k dispozícii ses. farárka Olina Kolar z
Horných Zeleníc, ktorej tel. číslo nájdete v Tranovského ročenke a bude vyvesené na fare.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú levítske Služby Božie na 13. nedeľu po Sv.
Trojici v Sasinkove a Pastuchove o 8:30 a v Hlohovci o 10:00.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018. V rámci
tejto objednávky Vám môžeme objednať aj Evanjelický spevník, Pašie, či Funebrál. Ak máte záujem o tieto
publikácie, prosíme Vás, aby ste si ich dopísali do zoznamu.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 13. nedeľa po Sv. Trojici, 26.8.2018
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V stredu sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove s našim spolubratom, pánom
Dušanom Husákom, zosnulým vo veku 84 rokov a na cintoríne v Pastuchove s našou spolusestrou, pani
Paulínou Ješkovou, rod. Mišútovou, zosnulou vo veku 90 rokov. Prosíme Pána, aby potešil pozostalých!
Dávame do Vašej pozornosti možnosť prihlasovať svoje deti do 1. ročníka konfirmačnej prípravy.
Prihlášky sú vzadu v kostole, ako aj na našej webstránke v sekcii „spoločenstvá“. Prihlasovanie
uzatvárame 16.9.2018.
Máme pre Vás pripravené fotky na USB kľúčoch z Branča, z tábora, z Tatier a zo Srbska.
Zboroví duchovní sú aj v nasledovných pracovných dňoch na dovolenke, v prípade nutnosti je Vám k
dispozícii ses. farárka Olina Kolar z Horných Zeleníc, ktorej tel. číslo nájdete v Tranovského ročenke a
je vyvesené na fare.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 14. nedeľu po Sv. Trojici v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Sasinkove o 11:30.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018. V rámci
tejto objednávky Vám môžeme objednať aj Evanjelický spevník, Pašie, či Funebrál. Ak máte záujem o tieto
publikácie, prosíme Vás, aby ste si ich dopísali do zoznamu.
Srdečne Vás pozývame na 3. zborový deň, ktorý bude tentokrát v Hlohovci v nedeľu, 9.9.2018. Začneme
ho celozborovými Službami Božími o 10:00 v kostole v Hlohovci, na ktorých bude kázať ses. farárka, Mgr.
Olina Kolar z Horných Zeleníc. Počas Služieb Božích vystúpia deti s táborovými piesňami vo svojich tričkách a
budeme požehnávať deti, mládež a vyučujúcich pred novým školským rokom 2018/2019. Program bude
pokračovať obedom v jedálni Food Farm(u), besedou s hosťami a priestorom na spoločné rozhovory. Pre deti
je opäť pripravený skákací hrad a hry. Tešíme sa na spoločný čas našej duchovnej rodiny!
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

