Oznamy, nedeľa po Deviatniku, 4.2.2018
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare
o 16:30.
3. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na celozborových Službách Božích na
predpôstnu nedeľu v Hlohovci o 10:00, v rámci ktorých zadržíme výročný konvent za rok 2017. Služby
Božie na iných miestach nebudú.
4. Taktiež v túto nedeľu nás čaká prvé stretnutie spoločenstva rodín, ktoré bude v zborovej miestnosti na
fare o 16:30. V rámci stretnutia bude pripravený aj program pre deti. Srdečne pozývame!
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Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, Predpôstna nedeľa, 11.2.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnes poobede o 16:30 bude prvé stretnutie RoS, s maličkou zmenou a to, že bude v kostole v Hlohovci.
Tešíme sa na Vás a srdečne všetkých pozývame!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare
o 16:30.
Na utorok máme oznámený pohreb ses. Ešmírovej, ktorý bude v Sasinkove o 15:00.
V stredu sa začína pôstne obdobie, chceme ho otvoriť počas večerných Služieb Božích na Popolcovú
stredu v Hlohovci o 18:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 1. pôstnu
nedeľu v Pastuchove o 8:30, Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s VP a DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 1. pôstna nedeľa, 18.2.2018
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V uplynulom týždni sme sa v utorok rozlúčili v nádeji vzkriesenia na cintoríne v Sasinkove s našou
spolusestrou, pani Katarínou Ešmírovou, rod. Slížikovou, zosnulou vo veku 90 rokov.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare
o 16:30.
V pôstnom období chceme pokračovať v stretávaní sa počas večerných Služieb Božích na všetkých
miestach Cirkevného zboru: v utorok v Hlohovci o 17:00, v stredu v Pastuchove o 17:00 a vo štvrtok v
Sasinkove o 16:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 2. pôstnu
nedeľu v Sasinkove o 8:30, Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s VP a DB.

Oznamy z uznesení z výročného konventu za rok 2017:
Počas výročného konventu sme zvolili čestných presbyterov z radov už nekandidovaných starších
presbyterov v Cirkevnom zbore, ako vyjadrenie našej vďačnosti za ich celkovú, mnohoročnú službu
medzi nami. Čestný presbyter má právo naďalej sa zúčastňovať zasadnutí presbyterstiev s poradným
hlasom, a tak podľa možnosti a potreby poslúžiť svojou životnou skúsenosťou nám mladším.
2. Chceme zmeniť doteraz zaužívanú prax v Cirkevnom zbore, že príhovorné modlitby a rozpomienky
bývajú mnohokrát prinášané krátko pred Službami Božími, čím vzniká priestor pre zmätok, zabudnutie
rozpomienky, ale aj na nedostatočnú prípravu. Prosíme veriacich, aby svoje rozpomienky dávali na
vedomie buď duchovným, alebo funkcionárom, a to najneskôr do piatku pred konkrétnou nedeľou, v
ktorú chcú mať rozpomienku, či príhovornú modlitbu. Predídeme tak trápnym a nepríjemným
situáciám, že sa na „niečo“ alebo „niekoho“ zabudne a všetko bude riadne a dôstojne pripravené.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 2. pôstna nedeľa, 18.2.2018
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V uplynulom týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili v stredu v Sasinkove s pánom Milanom
Turanom, cirkevníkom z Nitry, zosnulým vo veku 82 rokov a vo štvrtok na cintoríne v Hlohovci s
pánom Petrom Galbavým, zosnulým vo veku 65 rokov.
Máme na predaj nové pašiové spevníky. Záujemci si ich môžu zakúpiť v cene 3,50 € za kus.
(Iba v HC) Máme pre Vás pripravenú vytlačenú výročnú správu farára o živote CZ v roku 2017, je vzadu
v kostole.
(Iba v HC a P) Taktiež máme k dispozícii zoznam kníh spolu s možnosťou výpožičky zvoleného titulu
zo zborovej knižnice. Zoznamy ako aj ukážku niekoľkých titulov si môžete pozrieť vzadu v kostole.
Radi by sme Vás pozvali do novej zbierky – prosíme ochotných bratov a najmä sestry, ktoré majú
prebytočnú vlnu na štrikovanie a už ju nepotrebujú, aby ju priniesli. Sestra Medveďová z nej vyrába
svetríky a deky pre deti v Afrike (môžete si ich pozrieť pri východe z kostola). Vlnu môžete priniesť
pred alebo po Službách Božích. Ďakujeme Vám!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare
o 16:30.
V týždni budeme pokračovať v pôstnych večerných Službách Božích: v utorok v Hlohovci o 17:00, v
stredu v Pastuchove o 17:00 a vo štvrtok v Sasinkove o 16:00. Ich presný rozpis na celé pôstne obdobie
je na nástenkách, ako aj na webovej stránke.
V piatok sa stretne spoločenstvo dorastu o 17:00 na fare.
V sobotu sa stretne spoločenstvo rodín v hoteli Jeleň na bowlingu o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 3. pôstnu
nedeľu v Pastuchove o 8:30, Hlohovci o 10:00 s DB a VP a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Oznam z uznesení z výročného konventu za rok 2017:
Chceme zmeniť doteraz zaužívanú prax v Cirkevnom zbore, že príhovorné modlitby a rozpomienky
bývajú mnohokrát prinášané krátko pred Službami Božími, čím vzniká priestor pre zmätok, zabudnutie
rozpomienky, ale aj na nedostatočnú prípravu. Prosíme veriacich, aby svoje rozpomienky dávali na vedomie buď
duchovným, alebo funkcionárom, a to najneskôr do piatku pred konkrétnou nedeľou, v ktorú chcú mať
rozpomienku, či príhovornú modlitbu. Predídeme tak trápnym a nepríjemným situáciám, že sa na „niečo“ alebo
„niekoho“ zabudne a všetko bude riadne a dôstojne pripravené.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

