Oznamy, 1. adventná nedeľa, 1.12.2019















Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a participovali na včerajšom
charitatívnom podujatí „Deti deťom, deti seniorom“, ktoré sa konalo v DK v Pastuchove. Obzvlášť
ďakujeme sestrám: Janke Makýšovej, Danke Pallerovej a Elenke Lutovskej. Za finančnú podporu
ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju i obci Pastuchov. A ďakujeme i všetkým Vám, ktorí ste
prišli a spoločne vytvorili príjemnú atmosféru počas pečenia dobrôt a vyrábania rôznych pekných vecí.
Pán Boh vidí naše snaženie a nech Vám to všetkým oplatí hojným požehnaním!
Výrobky z tohto podujatia sú pre Vás pripravené vzadu v kostole, kde si ich môžete zakúpiť za
dobrovoľný príspevok. Ďakujeme!
Dnes popoludní bude o 15:00 hod. v kostole v Pastuchove koncert zborového spevokolu „Ratolesť“ z
Horných Zeleníc. Tešíme sa na stretnutie!
USB kľúče s fotkami z podujatí sú pripravené vo všetkých kostoloch.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu o 16:00 na fare v Hlohovci.
Od tohto týždňa sa začnú i naše stredtýždňové adventné večerné Služby Božie na tému "Svetlo, ktoré
prišlo na svet." Rozpis večierní je na nástenkách.
V utorok budú adventné VSB v Hlohovci o 16:00.
V stredu budú adventné VSB v Pastuchove o 16:00.
Vo štvrtok budú adventné VSB v Sasinkove o 16:00.
V piatok, 6.12.2019, bude o 18:00 v Evanjelickom kostole v Hlohovci koncert žiakov hlohovskej ZUŠ.
Srdečne pozývame!
Pripomínam tiež, že sa blíži koniec roka a u mnohých bratov a sestier evidujeme nezaplatený CP.
Prosíme o jeho uhradenie! Ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri čaji a káve po SB, v Hlohovci o 10:30 s VP a v Pastuchove o 10:30 s
DB.V rámci skrátených SB bude zadržaný i krátky mimoriadny volebný konvent, vypísaný
dištriktuálnym presbyterstvom ZD na voľbu dištriktuálnej dozorkyne.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 13.12.2019 o 18:00 v kostole v Hlohovci zasadnutie zborového
presbyterstva, v rámci ktorého potrebujeme prerokovať niekoľko urgentných hospodárskych záležitostí. Vopred
ďakujeme všetkým presbyterom za Váš čas!
Oznamy, 2. adventná nedeľa, 8.12.2019














Vo štvrtok sme sa na cintoríne v Nitre v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našim spolubratom, pánom
Branislavom Skovajsom, zosnulým vo veku 48 rokov.
Výrobky z Vianočného pečenia a tvorenia sú pre Vás pripravené vzadu v kostole, kde si ich môžete
zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Ďakujeme!
Máme pre Vás pripravené posledné tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky,
ktoré si môžete vziať pri východe z kostola.
Taktiež si môžete zakúpiť kalendáre na nový kalendárny rok 2020.
USB kľúče s fotkami z podujatí sú pripravené vo všetkých kostoloch.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
V utorok budú adventné VSB v Hlohovci o 16:00.
V stredu budú adventné VSB v Pastuchove o 16:00.
Vo štvrtok budú adventné VSB v Sasinkove o 16:00.
V piatok, 13.12.2019 o 18:00 bude v kostole v Hlohovci zasadnutie zborového presbyterstva, v rámci
ktorého potrebujeme prerokovať niekoľko urgentných hospodárskych záležitostí. Vopred ďakujeme
všetkým presbyterom za Váš čas!
Pripomínam tiež, že sa blíži koniec roka a u mnohých bratov a sestier evidujeme nezaplatený CP.
Prosíme o jeho uhradenie! Ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v
Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 s VP a DB a v Pastuchove o 10:30.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 3. adventná nedeľa, 15.12.2019
1. Máme pre Vás pripravené posledné tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky,
ktoré si môžete vziať pri východe z kostola.
2. Taktiež si môžete zakúpiť kalendáre na nový kalendárny rok 2020.
3. USB kľúče s fotkami z podujatí sú pripravené vo všetkých kostoloch.
4. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
5. Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu o 16:00 na fare v Hlohovci.
6. V utorok budú adventné VSB v Hlohovci o 16:00.
7. V stredu budú adventné VSB v Pastuchove o 16:00.
8. Vo štvrtok budú adventné VSB v Sasinkove o 16:00.
9. V sobotu bude skúška programu detí a konfirmandov v kostole v Hlohovci o 15:00.
10. Pripomínam tiež, že sa blíži koniec roka a u mnohých bratov a sestier evidujeme nezaplatený CP.
Prosíme o jeho uhradenie! Ďakujeme!
11. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú posledné tohtoročné celozborové Služby
Božie na 4. adventnú nedeľu v Hlohovci o 10:00 so spoločným vianočným programom detí a
konfirmandov počas Služieb Božích. Po Službách Božích Vás srdečne pozývame na kapustnicu do
refektára u Františkánov.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Rozpis Služieb Božích počas Vianočných sviatkov je vyvesený ako na nástenkách, tak i našej webovej
stránke v sekcii „Aktuality“
Oznamy, 4. adventná nedeľa, 22.12.2019
1.
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3.
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Včera sme sa na cintoríne v Pastuchove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou spolusestrou, pani Júliou
Mišutovou, rod. Roháčkovou, zosnulou vo veku 93 rokov.
Ďakujeme všetkým ochotným členom OZ za predaj výrobkov na vianočných trhoch v Pastuchove a v
Hlohovci. Výrobky máme pripravené aj pre Vás, sú vzadu v kostole. Môžete si ich zakúpiť za
dobrovoľný príspevok.
Máme pre Vás pripravené posledné tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky,
ktoré si môžete vziať pri východe z kostola.
Taktiež máme pre Vás pripravené pohľadnice a magnetky k 70. výročiu obnovenia CZ a pripojenia
filiálok Sasinkovo a Pastuchov. Pohľadnice a magnetky sme vydali za podpory pána primátora mesta
Hlohovec, ktorému i touto cestou ďakujeme za pomoc a spoluprácu!
USB kľúče s fotkami z podujatí sú pripravené vo všetkých kostoloch.
Pripomínam tiež, že sa blíži koniec roka a u mnohých bratov a sestier evidujeme nezaplatený CP.
Prosíme o jeho uhradenie! Ďakujeme!
V týždni sa nám začínajú Vianočné sviatky. Presný rozpis je uverejnený ako na našej webovej stránke,
tak i v kostoloch. Najbližšie sa stretneme v utorok, na štedrovečerných Službách Božích, v Pastuchove a
Sasinkove o 15:00 a v Hlohovci o 17:00.

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

Oznamy, Štedrý večer, 24.12.2019
1. Pri východe z kostola sú pre Vás pripravené hviezdičky s veršíkom, ktoré vyrobili deti na detských
besiedkach. Sú tam aj magnetky a pohľadnice vydané k 70.výročiu CZ, aj posledné číslo zborového
časopisu Nové Smerovatky. Môžete si ich zobrať.
2. Chceme sa poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili spoločného obeda v poslednú adventnú
nedeľu. Bolo povzbudením vidieť, ako si vieme pomáhať a vzájomne si slúžiť.
3. Stretneme sa zajtra na slávnostných SB na 1.slávnosť vianočnú v S o 8.30 hod. s VP, v HC o 10:30 a v P
o 10:30 s VP.
Oznamy, nedeľa po Vianociach, 29.12.2019
1. Ešte raz ďakujeme za stretnutie, ktoré sme spoločne prežili na posledných celozborových Službách
Božích v Hlohovci, na 4. adventnú nedeľu s programom detí. Ďakujeme i za pomoc a prípravu
spoločného obeda, obzvlášť rodine Jamrichovej za kapustnicu a Rádu menších bratov za zapožičanie
priestorov refektára a ústretovosť.
2. Máme pre Vás pripravené posledné tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky,
ktoré si môžete vziať pri východe z kostola.
3. Taktiež máme pre Vás pripravené pohľadnice a magnetky k 70. výročiu obnovenia CZ a pripojenia
filiálok Sasinkovo a Pastuchov. Pohľadnice a magnetky sme vydali za podpory pána primátora mesta
Hlohovec, ktorému i touto cestou ďakujeme za pomoc a spoluprácu!
4. Zajtra bude na cintoríne v Leopoldove posledná rozlúčka s pánom Mgr. Pavlom Mrázom o15:00.
5. V týždni pokračujeme v slávení sviatkov Vianočného kruhu. Presný rozpis je uverejnený ako na našej
webovej stránke, tak i v kostoloch. Najbližšie sa stretneme v utorok, na Službách Božích na Závierku
občianskeho roka 2019, v Pastuchove a Sasinkove o 15:00 a v Hlohovci o 17:00. V stredu na
Novororočných Službách Božích v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci a Pastuchove o 10:30.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
-

