Oznamy, 4. nedeľa po Zjavení, 2.2.2020
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Oznamujeme, že podľa uznesenia výročného zborového konventu, bol CP od 1.1.2020 zvýšený na 10,€. Ďakujeme Vám za jeho zaplatenie!
V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu na fare o 16:00. Potom budeme pokračovať stretnutím mládeže
o 17:00.
Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 7.2.2020 o 16:30, zasadnutie hospodárskeho výboru a revíznej
komisie pred výročným zborovým konventom za rok 2019. Stretnutie sa uskutoční v zborovej
miestnosti na fare.
Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 7.2.2020 o 18:00, zasadnutie zborového presbyterstva pred
výročným zborovým konventom za rok 2019. Stretnutie sa uskutoční v kostole.
Predsedníctvo a presbyterstvo CZ zvoláva na nedeľu, 9.2.2020 o 10:00 v rámci celozborových Služieb
Božích v Hlohovci, zasadnutie výročného zborového konventu za rok 2019.
Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na nedeľu
Deviatnik na celozborových Službách Božích v Hlohovci o 10:00, v rámci ktorých zadržíme výročný
konvent za rok 2019.
V nedeľu poobede taktiež srdečne pozývame na stretnutie RoS, ktoré bude na fare o 16:00 i s
programom pre deti.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
O dva týždne Vás pozývame na ekumenické večery, kedy sa opäť stretneme na modlitbách ako bratia a
sestry rôznych vyznaní, no s otvoreným srdcom pre vzájomné prijímanie sa. Prvý večer bude v Evanjelickom
kostole v Hlohovci v utorok, 11.2. o 18:00 a druhý vo štvrtok, 13.2., v kostole Sv. Ducha (Špitálik) taktiež o
18:00. Po modlitbovom stretnutí budeme pokračovať pohostením, rozhovormi a veríme, že i v priateľskej a
radostnej nálade.
Oznamy, nedeľa Deviatnik, 9.2.2020
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Dnes popoludní pozývame na stretnutie RoS, ktoré bude na fare o 16:00 hod. Pre deti bude pripravený
samostatný program.
V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu.
V utorok pozývame na ekumenické večerné Služby Božie, ktoré budú u nás, v kostole v Hlohovci o
18:00. Kázať bude br. gvardián Jeremiáš D. Kvaka, OFM. V rámci Služieb Božích opäť zaznejú piesne
spoločenstva Taizé a po nich sa tešíme na spoločné agapé vo vestibule kostola.
Vo štvrtok budeme pokračovať v ekumenickom stretnutí na Bohoslužbe v kostole Sv. Ducha - Špitáliku.
Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na nedeľu po
Deviatniku v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:30 a v Pastuchove o 10:30.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa po Deviatniku, 16.2.2020
Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí pomohli pri organizácii a príprave občerstvenia po
ekumenickej večierni v našom Ev. kostole v Hlohovci.
2. V týždni sú pred nami jarné prázdniny, Evanjelickú náboženskú výchovu vyučovať nebudeme.
3. Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2 - 3 % z daní pre o.z. ThDr. Jána Hanu. Chceme Vás
poprosiť, aby ste nám ich po vyplnení priniesli, aby sme ich mohli skontrolovať, prípadne doplniť
informácie. Vopred Vám zo srdca ďakujeme za túto formu pomoci pre naše o.z. V uplynulom roku sme
takto získali 1988,40 €, s ktorými sme podporili mnoho rôznych podujatí v živote nášho CZ, a tiež
sociálnu a diakonickú službu v našom regióne. Každý cent dostáva zmysel v službe!
4. (Iba v HC) Naďalej pokračujeme v zbierke na výsadbu stromov v okolí kostola v Hlohovci. Aj za túto
pomoc Vám ďakujeme!
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Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na nedeľu
Predpôstnu v Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 s DB a v Pastuchove o 10:30.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa Predpôstna, 23.2.2020
V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu na fare výnimočne o 17:00.
V stredu taktiež otvoríme pôstne obdobie večernými Službami Božími v Hlohovci o 17:00.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2 - 3 % z daní pre o.z. ThDr. Jána Hanu. Chceme Vás
poprosiť, aby ste nám ich po vyplnení priniesli, aby sme ich mohli skontrolovať, prípadne doplniť
informácie. Vopred Vám zo srdca ďakujeme za túto formu pomoci pre naše o.z. V uplynulom roku sme
takto získali 1988,40 €, s ktorými sme podporili mnoho rôznych podujatí v živote nášho CZ, a tiež
sociálnu a diakonickú službu v našom regióne. Každý cent dostáva zmysel v službe!
5. (Iba v HC) Naďalej pokračujeme v zbierke na výsadbu stromov v okolí kostola v Hlohovci. Aj za túto
pomoc Vám ďakujeme!
6. Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 1. pôstnu
nedeľu v Sasinkove o 8:30 s VP, v Hlohovci o 10:30 a v Pastuchove o 10:30 s VP a DB.
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Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
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