Oznamy, 4. nedeľa po Zjavení, 3.2.2019
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V uplynulom týždni sme sa dva krát stretli na ekumenických modlitbových večeroch v Hlohovci.
Ďakujeme našim sestrám a bratom za pripravenie pohostenia!
V piatok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Dolnom Trhovišti s pánom Jaroslavom
Mosným, zosnulým vo veku 63 rokov. Prosíme Pána, nech On poteší pozostalú rodinu!
Dnes poobede o 16:00 bude na fare stretnutie spoločenstva rodín. Srdečne pozývame rodiny aj
jednotlivcov do spoločenstva a pripomíname, že dvere tohto spoločenstva sú otvorené pre všetkých.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní“, v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Tiež sa chceme ospravedlniť v súvislosti s tlačivom „Vyhlásenie“, nakoľko sme mali v ňom nesprávny
údaj, bol tam zle uvedený rok zdaňovacieho obdobia. Preto sme pripravili nové tlačivo, ktoré dávame do
Vašej pozornosti.
Máme k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
V piatok bude pracovné stretnutie členov hospodárskeho výboru o 16:30.
V piatok bude taktiež zasadnutie zborového presbyterstva pred zborovým konventom o 18:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 5. nedeľu po Zjavení iba v
Hlohovci o 10:00 v rámci ktorých zadržíme výročný konvent za rok 2018.
Najbližšie Služby Božie vo filiálkach budú o dva týždne, na nedeľu Deviatnik, v Sasinkove o 8:30 a v
Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, posledná nedeľa po Zjavení, 10.2.2019
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Dnes popoludní o 14:00 bude na cintoríne v Pastuchove rozlúčka s pánom Ing. Milanom Mišútom,
zosnulým vo veku 68 rokov.
Dnes poobede o 16:00 nebude na fare stretnutie spoločenstva rodín. Žiaľ, pre chorobu viacerých z nás
sme ho museli opäť odročiť. Veríme, že sa stretneme budúcu nedeľu, 17.2. o 16:00. Srdečne pozývame
rodiny aj jednotlivcov do spoločenstva a pripomíname, že dvere tohto spoločenstva sú otvorené pre
všetkých.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní", v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Máme k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na nedeľu Deviatnik v Sasinkove
o 8:30 s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa Deviatnik, 17.2.2019
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Minulú nedeľu sme sa na cintoríne v Pastuchove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s pánom Ing. Milanom
Mišútom, zosnulým vo veku 68 rokov. Prosíme Pána, nech poteší pozostalú rodinu!
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Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní“, v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018, zatiaľ v každom kostole 10 ks, keď bude
treba, doplníme.
Máme k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa po Deviatniku, 24.2.2019
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Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní“, v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018, zatiaľ v každom kostole 10 ks, keď bude
treba, doplníme.
Máme k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na predpôstnu nedeľu v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

