Oznamy, posledná nedeľa po Zjavení, 5.2.2017
1.) V uplynulom týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili v Hlohovci so sestrou Máriou Kunkelovou, rod.
Jankovičovou, zosnulou vo veku 88 rokov a v Sasinkove so sestrou Katarínou Koyšovou, rod.
Proksovou, zosnulou vo veku 82 rokov.
2.) (Len v HC) Zbierka účelových milodarov na rekonštrukciu veže Hlohovského kostola stále pokračuje.
Vopred Vám ďakujeme za každý prinesený príspevok!
3.) Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
4.) Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
5.) Mládež sa stretne v piatok na fare o 16:00.
6.) Budúcu nedeľu zadržíme v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci výročný konvent. Služby
Božie sa začnú o 10:00 a na iných miestach v CZ nebudú.
7.) V rámci výročného konventu nás čakajú aj voľby. Presbyterstvom boli kandidovaní na funkciu títo bratia
a sestra:
a) Brat Ing. Miloš Makýš na funkciu zb. poddozorcu
b) Sestra Mgr. Elena Vallovics – Lutovská na funkciu zb. účtovníčky a za zb. presbyterku
c) Brat Ing. Ľuboš Budáč za správcu evidencie cirkevníkov v Hlohovci a diasporách
8.) V rámci funkcií potrebujeme ešte obsadiť miesta pokladníka v Hlohovci a zb. pokladníka. Kandidovaní
môžu byť konfirmovaní členovia CZ, ktorí dovŕšili 18 rokov a v CZ požívajú vážnosť a úctu.
Kandidátku je možné doplniť buď do piatku, alebo ešte aj priamo na konvente.
Oznamy, nedeľa Deviatnik, 12.2.2017
1.) (Len v HC) Zbierka účelových milodarov na rekonštrukciu veže Hlohovského kostola stále pokračuje.
Vopred Vám ďakujeme za každý prinesený príspevok!
2.) Máme v predaji prvé, tohtoročné číslo zborového časopisu, tentokrát s väčším rozsahom, pretože
obsahuje aj celú výročnú správu, ako aj správu o hospodárení, a aj niečo navyše. Ponúkame Vám ich
v cene 2,- €.
3.) Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
4.) Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
5.) Mládež sa stretne v piatok na fare o 16:00.
6.) Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích v Pastuchove
o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
Oznamy, nedeľa po Deviatniku, 19.2.2017
1.) Počas minulotýždňových Služieb Božích v Hlohovci sme zadržali výročný konvent, na ktorom boli
prijaté uznesenia, obsiahnuté v závere výročnej správy a okrem nich sme vykonali doplňujúce voľby
funkcionárov a presbyterky: za zb. poddozorcu bol zvolený br. Ing. Miloš Makýš, za zb. účtovníčku
a presbyterku bola zvolená ses. Mgr. Elena Vallovics Lutovská, za správcu evidencie v Hlohovci bol
zvolený br. Ing. Ľuboš Budáč a za pokladníčku v Hlohovci bola zvolená ses. Helena Turanská. Po
uplynutí apelačnej doby, ktorá sa začala dňom vyhlásenia na volebnom konvente sa začína ich šesťročné
funkčné obdobie. Novozvoleným funkcionárom prajeme veľa Božej milosti a požehnania v službe na
Pánovej vinici.
2.) Dištriktuálne presbyterstvo oznamuje, že na základe výsledkov hlasovania v CZ, bol do funkcie
dištriktuálneho dozorcu ZD 3/5 väčšinou hlasov zvolený jediný kandidát PaedDr. Slavomír Hanuska,
ktorý získal 71,48 % platných hlasov. Od momentu vyhlásenia plynie 15 dňová apelačná doba, počas
ktorej je možné podať žalobu na cirkevný súd proti výsledku volieb v zmysle § 35, CZ 11/94.
3.) V stredu zasadalo seniorálne presbyterstvo BAS, ktoré v súvise s výsledkom volieb prijalo nasledovné
uznesenie: „SP BAS neakceptuje výsledky volieb dozorcu ZD, pretože sa uskutočnili v rozpore s Božím zákonom.“
4.) (Len v HC) Zbierka účelových milodarov na rekonštrukciu veže Hlohovského kostola stále pokračuje.
Vopred Vám ďakujeme za každý prinesený príspevok!
5.) Máme v predaji prvé, tohtoročné číslo zborového časopisu, tentokrát s väčším rozsahom, pretože
obsahuje aj celú výročnú správu, ako aj správu o hospodárení, a aj niečo navyše. Ponúkame Vám ich
v cene 2,- €.

6.) V nasledovnom týždni sú jarné prázdniny, z toho dôvodu nebude ani výučba ENV, ani príprava
konfirmandov a ani stretnutie mládeže. Počas týždňa budeme odcestovaní na dovolenke v Liptove,
súrne záležitosti vybavíme telefonicky a v prípade pohrebu budeme kontaktovať niekoho z okolitých
bratov a sestier v službe.
7.) Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas Predpôstnej
nedele v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
Oznamy, nedeľa predpôstna, 26.2.2017
1.) V poslednom čísle časopisu Nové smerovatky sme uverejnili prosbu o vykonanie zbierky staršieho
šatstva, tentokrát v nasledovnom zložení: (viac na nástenkách)
a) Detský domov Nitra: pančuchy všetky veľkosti, body na 1 – 1,5 roka a tepláky na traky veľ. cca. 110.
b) Detský domov Teen Challenge: zachovalejšie a lepšie oblečenie pre dievčatá vo veku od 13 do 19 rokov.
c) DFN Bratislava – Kramáre: pyžamá pre väčšie dievčatá alebo niečo, čo sa dá použiť ako pyžamo (tričká,
kraťasy, tepláky atď.)
2.) (Len v HC) Zbierka účelových milodarov na rekonštrukciu veže Hlohovského kostola stále pokračuje.
Vopred Vám ďakujeme za každý prinesený príspevok!
3.) Máme v predaji prvé, tohtoročné číslo zborového časopisu, tentokrát s väčším rozsahom, pretože
obsahuje aj celú výročnú správu, ako aj správu o hospodárení, a aj niečo navyše. Ponúkame Vám ich
v cene 2,- €.
4.) Máme v predaji 3 ks nového vydania Evanjelického spevníka v cene 10,- €/1 ks.
5.) Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
6.) Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
7.) V stredu otvoríme v našom CZ pôstne obdobie na večerných Službách Božích v Hlohovci o 18:00.
8.) Mládež sa stretne v piatok na fare o 16:00.
9.) Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas 1. pôstnej
nedele v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a DB a v Sasinkove o 11:30 s VP a DB.
Z ďalšieho programu:
V spolupráci so spoločenstvom Prameň na Súši sa nám podarilo dohodnúť termín na 1. zborovú
víkendovku pre rodiny s deťmi (ale nie len pre nich), kde by sme sa chceli zoznámiť a zblížiť, vzájomne sa
zdieľať a povzbudzovať, prežiť čas s Pánom Bohom v neformálnom prostredí centra Prameň na Súši.
Samozrejme, že okrem toho čakajú na nás hry, aktivity a výlet... To všetko v termíne od 5.5. do 8.5.2017.
Dávame tento termín do Vašej pozornosti už teraz, aby čím viacerí z nás mohli prísť... Detaily budú priebežne
upresnené v oznamoch, na webe a nástenkách.

