Oznamy, 1. adventná nedeľa, 3.12.2017
1. Počas minulej nedele na Službách Božích v Hlohovci, sme Krstom Svätým zaštepili do vínneho kmeňa
cirkvi dievčatko, Karmen Rigovú.
2. V stredu sme sa na cintoríne v Sasinkove rozlúčili s našim zosnulým spolubratom, pánom Milanom
Mažárom, zosnulým vo veku 79 rokov.
3. Dnes popoludní Vás srdečne pozývame na predvianočný koncert zborového spevokolu „Ratolesť“ z
Horných Zeleníc: „Poďte s nami za koledami“, ktorý sa uskutoční v Evanjelickom kostole v Sasinkove o
16:00.
4. Dostali sme do ponuky aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
5. Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie nástenné a stolové kalendáre a zbierku
zamyslení Hrad prepevný na nový cirkevný rok.
6. Dávame do Vašej pozornosti zbierku šatstva, ktorá momentálne nie je bližšie špecifikovaná a bude
určená pre útulok mužov „Pokoj a dobro“ a pre väznicu, pre detský domov v Nitre, pre zariadenie na
pomoc týraným ženám a deťom „Ester“ a možno aj pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v
Bratislave.
7. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
8. Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
9. Od tohto týždňa začíname aj s adventnými večernými Službami Božími, ktoré budú bývať v utorok o
17:00 v kostole v Hlohovci, v stredu o 17:00 v kostole v Pastuchove a vo štvrtok o 17:00 v kostole v
Sasinkove.
10. V sobotu o dva týždne, 9.12.2017, nás čaká podujatie „Advent deťom“, ktoré sa uskutoční v KD v
Pastuchove. Počas podujatia budeme spolu s deťmi piecť vianočné pečivo, zdobiť medovníčky, vyrábať
vianočné ozdoby, či spievať koledy. V rámci podujatia prosíme šikovné babičky, mamičky (ale aj pánov),
ktorí by sa chceli podeliť, či už s nejakým receptíkom alebo zdobením medovníčkov, výrobou rôznych
vianočných ozdôb, poznajúcich koledy a boli by ochotní niečo z toho naučiť naše deti a nielen tie, nech
sa nám prihlásia, budeme veľmi radi. Prípadne, ak máte vo svojom okolí niekoho, kto by to rád spravil,
dajte nám vedieť. Medovníčky chceme použiť na výzdobu vianočných stromčekov v našich kostoloch. S
vianočným pečivom a koledami budeme chodiť počas adventu spolu s deťmi potešovať starších a
imobilných bratov a sestry. Touto cestou by sme Vás chceli tiež poprosiť, keby ste uvoľnili Vaše deti na
plánované podujatie. Vekový limit nie je obmedzený, a ak bude problém s dopravou, po dohode
zabezpečíme. Tiež by sme poprosili, keby ste nám nahlásili približný počet detí, ktoré prídu na toto
podujatie. Viacej informácií Vám poskytne ses. Janka Makýšová.
11. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 2. adventnú
nedeľu v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Pastuchove o 11:30 s DB a VP.
Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti zimný zborový pobyt na chate Pilsko v Oravskom Veselom, ktorý sa
uskutoční od 2.1.2018 do 7.1.2018, a ktorý bude spojený s duchovným programom, možnosťou dobre si
zalyžovať, zabežkovať a pre deti (a nielen tie) aj vysánkovať sa. Obec má neďaleko chaty vlastný udržiavaný
svah s vlekom, upravovaný vlastným ratrakom a ponúka veľmi nízku cenu za vozenie sa vlekom. Rovnako aj
ubytovanie je za nízku cenu. Tak ako v lete, variť si budeme sami. Okrem tohto všetkého na nás čakajú
alternatívne výlety a spoznávanie zimnej Oravy. Prihlásiť sa môžete u br. zb. farára. Tešíme sa na toto
spoločenstvo.
Taktiež dávam do Vašej pozornosti víkendovku pre konfirmandov a mládežníkov, ktorú budeme mať
od 26.1.2018 do 28.1.2018 v centre Prameň na Súši. Srdečne pozývame všetkým mládežníkov. Prihlásiť sa môžu
u br. zb. farára. Tešíme sa aj na toto spoločenstvo.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 2. adventná nedeľa, 10.12.2017
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Predsedníctvo BAS oznamuje výsledok volieb na funkciu zborovej dozorkyne v CZ ECAV Hlohovec
po sčítaní všetkých hlasov, tj. v matkocirkvi Hlohovec a vo filiálkach Sasinkovo a Pastuchov. Volieb sa
zúčastnilo 104 konventuálov oprávnených voliť. V tajnom hlasovaní získala kandidátka Mgr. Zuzana
Medveďová: 86 hlasov ZA, 15 hlasov PROTI a 3 neplatné hlasy. Keďže bola jedna kandidátka, na
zvolenie potrebovala 3/5 väčšinu hlasov. Z celkového počtu 104 hlasov potrebovala získať aspoň 62
hlasov. Získala 86 hlasov, čo je 3/5 väčšina. Odo dnes začína plynúť 15 dňová apelačná doba, počas
ktorej podľa Cirkevného zákona č. 11/1994 „O cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách“, § 35, môže
podať žalobu proti voľbe člena predsedníctva alebo proti spôsobu hlasovania predsedníctvo vyššej COJ
alebo 10 členov CZ, ktorí majú hlasovacie právo.
V piatok sme sa dozvedeli smutnú správu o úmrtí našej bývalej sestry účtovníčky, pani Marty
Martínyovej, rod. Repkovej, ktorej pohreb bude na cintoríne v Pastuchove vo štvrtok o 14:00.
Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom, ktorí boli jednak na koncerte v nedeľu v Sasinkove, a taktiež
aj všetkým, ktorí boli včera na podujatí „Advent deťom“ v Pastuchove. Bolo nám veľmi dobre a tešíme
sa znova o rok!
Tiež ďakujeme bratom, ktorí pred 3 týždňami šróbovaním upevňovali škridlu okolo veže kostola
v Pastuchove. Pri silnom vetre nám často vypadávala. Menovite ďakujeme bratom: Milošovi Mihočkovi
(hl. majstrovi), Dušanovi Mihočkovi, Viliamovi Trgalovi a Dušanovi Roháčkovi.
Dostali sme do ponuky aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie nástenné, stolové kalendáre, Tranovského
ročenku a zbierku zamyslení Hrad prepevný na nový cirkevný rok.
Dávame do Vašej pozornosti zbierku šatstva, ktorá momentálne nie je bližšie špecifikovaná a bude
určená pre útulok mužov „Pokoj a dobro“ a pre väznicu, pre detský domov v Nitre, pre zariadenie na
pomoc týraným ženám a deťom „OZ„Esther“ a možno aj pre Detskú fakultnú nemocnicu s
poliklinikou v Bratislave.
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 tomto týždni pokračujeme s adventnými večernými Službami Božími, ktoré budú v utorok o 17:00 v
kostole v Hlohovci, v stredu o 17:00 v kostole v Pastuchove a vo štvrtok o 16:00 v kostole v Sasinkove.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 3. adventnú
nedeľu v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB a VP.
Taktiež na budúcu nedeľu bude predvianočné vystúpenie DFS Inovček v kostole v Hlohovci o 15:30.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti zimný zborový pobyt na chate Pilsko v Oravskom Veselom, ktorý sa
uskutoční od 2.1.2018 do 7.1.2018, a ktorý bude spojený s duchovným programom, možnosťou dobre si
zalyžovať, zabežkovať a pre deti (a nielen tie) aj vysánkovať sa. Obec má neďaleko chaty vlastný udržiavaný
svah s vlekom, upravovaný vlastným ratrakom a ponúka veľmi nízku cenu za vozenie sa vlekom. Rovnako aj
ubytovanie je za nízku cenu. Tak ako v lete, variť si budeme sami. Okrem tohto všetkého na nás čakajú
alternatívne výlety a spoznávanie zimnej Oravy. Prihlásiť sa môžete u br. zb. farára. Tešíme sa na toto
spoločenstvo.
Taktiež dávam do Vašej pozornosti víkendovku pre konfirmandov a mládežníkov, ktorú budeme mať
od 26.1.2018 do 28.1.2018 v centre Prameň na Súši. Srdečne pozývame všetkým mládežníkov. Prihlásiť sa môžu
u br. zb. farára. Tešíme sa aj na toto spoločenstvo.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 3. adventná nedeľa, 17.12.2017
Vo štvrtok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s našou bývalou sestrou
účtovníčkou, pani Martou Martínyovou, rod. Repkovou, zosnulou vo veku 70 rokov.
2. Dnes poobede nás čaká v kostole v Hlohovci predvianočné vystúpenie DFS Inovček o 15:30.
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Dostali sme do ponuky aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie nástenné, stolové kalendáre, Tranovského
ročenku a zbierku zamyslení Hrad prepevný na nový cirkevný rok.
Dávame do Vašej pozornosti zbierku šatstva, ktorá momentálne nie je bližšie špecifikovaná a bude
určená pre útulok mužov „Pokoj a dobro“ a pre väznicu, pre detský domov v Nitre, pre zariadenie na
pomoc týraným ženám a deťom „Esther“ a možno aj pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v
Bratislave.
V pondelok bude v Sasinkove pohreb našej spolusestry, pani Ľuboslavy Líškovej, rod. Synakovej o
15:00.
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
po posledný krát v tomto roku. V novom roku bude konfirmačná príprava pokračovať až po
prázdninách.
V tomto týždni pokračujeme s adventnými večernými Službami Božími, ktoré budú v utorok o 17:00 v
kostole v Hlohovci, v stredu o 17:00 v kostole v Pastuchove a vo štvrtok o 16:00 v kostole v Sasinkove.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 4. adventnú
nedeľu, keďže je v ten istý deň aj Štedrý večer, iba v Hlohovci, ráno o 8:30. Poobede budeme
pokračovať štedrovečernými Službami Božími v Pastuchove a Sasinkove o 15:00 a v Hlohovci o 17:00.
Podrobný rozpis Služieb Božích počas Vianočných sviatkov a začiatku roka 2018 visí na nástenke a je aj
na našej webovej stránke.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti zimný zborový pobyt na chate Pilsko v Oravskom Veselom, ktorý sa
uskutoční od 2.1.2018 do 7.1.2018, a ktorý bude spojený s duchovným programom, možnosťou dobre si
zalyžovať, zabežkovať a pre deti (a nielen tie) aj vysánkovať sa. Obec má neďaleko chaty vlastný udržiavaný
svah s vlekom, upravovaný vlastným ratrakom a ponúka veľmi nízku cenu za vozenie sa vlekom (3,- € na pol
dňa). Rovnako aj ubytovanie je za nízku cenu (7,- € za dospelého). Tak ako v lete, variť si budeme sami. Okrem
tohto všetkého na nás čakajú alternatívne výlety a spoznávanie zimnej Oravy. Prihlásiť sa môžete u br. zb.
farára. Tešíme sa na toto spoločenstvo.
Taktiež dávam do Vašej pozornosti víkendovku pre konfirmandov a mládežníkov, ktorú budeme mať
od 26.1.2018 do 28.1.2018 v centre Prameň na Súši v cene 15,- €. Srdečne pozývame všetkým mládežníkov.
Prihlásiť sa môžu u br. zb. farára. Tešíme sa aj na toto spoločenstvo.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 4. adventná nedeľa, 24.12.2017
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Dostali sme do ponuky aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
Dávame do Vašej pozornosti zbierku šatstva, ktorá momentálne nie je bližšie špecifikovaná a bude
určená pre útulok mužov „Pokoj a dobro“ a pre väznicu, pre detský domov v Nitre, pre zariadenie na
pomoc týraným ženám a deťom „Esther“ a možno aj pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v
Bratislave.
Evanjelická náboženská výchova a konfirmačná príprava bude po prázdninách vyučovaná podľa
rozvrhu.
V sobotu, 30.12.2017, budú chodiť koledníci s Dobrou novinou po Pastuchove.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích v nedeľu po
Vianociach, keďže je v ten istý deň aj Silvester, iba v Hlohovci, ráno o 8:30. Poobede budeme
pokračovať silvestrovskými Službami Božími v Pastuchove a Sasinkove o 15:00 a v Hlohovci o 17:00.
V pondelok ráno budeme pokračovať novoročnými Službami Božími v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o
10:00 a v Pastuchove o 11:30. V rámci všetkých novoročných Služieb Božích bude prečítaná štatistika za
rok 2017.
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Podrobný rozpis Služieb Božích počas Vianočných sviatkov a začiatku roka 2018 visí na nástenke a je aj
na našej webovej stránke.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti zimný zborový pobyt na chate Pilsko v Oravskom Veselom, ktorý sa
uskutoční od 2.1.2018 do 7.1.2018, a ktorý bude spojený s duchovným programom, možnosťou dobre si
zalyžovať, zabežkovať a pre deti (a nielen tie) aj vysánkovať sa. Obec má neďaleko chaty vlastný udržiavaný
svah s vlekom, upravovaný vlastným ratrakom a ponúka veľmi nízku cenu za vozenie sa vlekom (3,- € na pol
dňa). Rovnako aj ubytovanie je za nízku cenu (7,- € za dospelého). Tak ako v lete, variť si budeme sami. Okrem
tohto všetkého na nás čakajú alternatívne výlety a spoznávanie zimnej Oravy. Prihlásiť sa môžete u br. zb.
farára. Tešíme sa na toto spoločenstvo.
Taktiež dávam do Vašej pozornosti víkendovku pre konfirmandov a mládežníkov, ktorú budeme mať
od 26.1.2018 do 28.1.2018 v centre Prameň na Súši v cene 15,- €. Srdečne pozývame všetkým mládežníkov.
Prihlásiť sa môžu u br. zb. farára. Tešíme sa aj na toto spoločenstvo.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

