Oznamy, 7. nedeľa po Sv. Trojici, 4.8.2019
V pondelok sme sa na cintoríne v Hlohovci v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou sestrou, pani Annou
Šmíkalovou, r. Konečnou.
2. Ešte stále je možnosť vyzdvihnúť si náš zborový časopis Nové smerovatky. Je zdarma, ale ak nám
chcete pomôcť pri jeho vydávaní, výrobná cena jedného kusu je 2,- €.
3. Dnes odchádzame na dovolenku, v prípade potreby Vám bude k dispozícii br. farár, ThDr. Branislav
Dolinský z Piešťan. Jeho tel. číslo nájdete v Tranovského ročenke, ako aj vyvesené na fare.
4. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 8. nedeľu po Sv. Trojici v
Pastuchove levítske o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove levítske o 11:30.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 8. nedeľa po Sv. Trojici, 11.8.2019
Ešte stále je možnosť vyzdvihnúť si náš zborový časopis Nové smerovatky. Je zdarma, ale ak nám
chcete pomôcť pri jeho vydávaní, výrobná cena jedného kusu je 2,- €.
2. Počas dovolenky duchovných, Vám bude v prípade potreby k dispozícii br. farár, ThDr. Branislav
Dolinský. Jeho tel. číslo nájdete v Tranovského ročenke, ako aj vyvesené na fare.
3. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici
v Pastuchove a Sasinkove o 8:30 a v Hlohovci o 10:00.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 9. nedeľa po Sv. Trojici, 18.8.2019
Ešte stále je možnosť vyzdvihnúť si náš zborový časopis Nové smerovatky. Je zdarma, ale ak nám
chcete pomôcť pri jeho vydávaní, výrobná cena jedného kusu je 2,- €.
2. Počas dovolenky duchovných, Vám bude v prípade potreby k dispozícii ses. farárka, Mgr. Olina Kolar.
Jej tel. číslo nájdete v Tranovského ročenke, ako aj vyvesené na fare.
3. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici –
Kajúcu nedeľu – v Pastuchove o 8:30 s VP, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Sasinkove o 11:30 s VP.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 10. nedeľa po Sv. Trojici, 25.8.2019
1.
2.
3.

4.
5.
6.

(Iba v HC) Ďakujeme ochotným bratom a sestrám za vystriekanie buriny, natretie druhej strany plota a
za montáž nového svetla vo vestibule kostola.
Taktiež srdečne ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí nás počas dovolenky ochotne zastupovali v
službe CZ.
Od dnešnej nedele sú pripravené prihlášky pre budúcich konfirmandov. Dávam ich od pozornosti
rodičom konfirmandov. Prihlasovanie uzatvoríme v nedeľu, 22.9.2019. Po tomto termíne nebude možné
prihlásiť dieťa na konfirmačnú prípravu. Mesiac je dosť dlhá doba nato, aby táto ponuka bola
zaregistrovaná. Prihlášky sú vzadu v kostole, ako aj na webovej stránke CZ v sekcii: informácie.
Ešte stále je možnosť vyzdvihnúť si náš zborový časopis Nové smerovatky. Je zdarma, ale ak nám
chcete pomôcť pri jeho vydávaní, výrobná cena jedného kusu je 2,- €.
Dostali sme pozvanie na organový koncert, ktorý bude v Evanjelickom kostole v Horných Zeleniciach
vo štvrtok, 29.8.2019 o 16:00.
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.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:

O dva týždne v nedeľu, 8.9.2019, je pred nami ďalší zborový deň s požehnaním detí, mládeže a
vyučujúcich pred novým školským rokom 2019/2020. Kazateľom na Službách Božích bude br. farár z Myjavy,
Dr. Samuel Ján Myšiak a v programe sa nám predstavia spolupracovníci Švajčiarskej misie viery z centra Prameň
na Súši. Bude pripravený autobus, ktorý odvezie, ako aj dovezie záujemcov do a zo Sasinkova. Odchod bude
mať z Pastuchova spred kostola o 9:00 a z Hlohovca spred kostola o 9:30. Tešíme sa na spoločenstvo!

