Oznamy, Nový rok 2018, 1.1.2018
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V piatok (29.12.2017), sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s našou
spolusestrou, pani Emíliou Mesárošovou, rod. Štrbovou, vo veku 76 rokov.
Dostali sme do ponuky aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie "Hrad prepevný", v cene
14,15 € a staršie dvoj CD "V nebi Vás uvidím", v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
Dávame do Vašej pozornosti zbierku šatstva, ktorá momentálne nie je bližšie špecifikovaná a bude
určená pre útulok mužov "Pokoj a dobro" a pre väznicu, pre detský domov v Nitre, pre zariadenie na
pomoc týraným ženám a deťom "Esther" a možno aj pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v
Bratislave.
Zajtra odchádzame, spoločne so všetkými prihlásenými, na zimný zborový pobyt do Oravského
Veselého. Odchod bude s pred fary o 10:00. V prípade nutnosti (zaopatriť, či pochovať) kontaktujte,
prosím, br. farára z Piešťan, ThDr. Branislava Dolinského na tel. č.: 0918/152 311.
Evanjelická náboženská výchova a konfirmačná príprava bude po prázdninách vyučovaná podľa
rozvrhu.
Budúcu sobotu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na Zjavenie Krista
Pána mudrcom v Pastuchove a Sasinkove o 8:30 a v Hlohovci o 10:00.
V nedeľu budeme pokračovať Službami Božími v Pastuchove a Sasinkove o 8:30 a v Hlohovci o 10:00.
Podrobný rozpis Služieb Božích počas Vianočných sviatkov a začiatku roka 2018 visí na nástenke a je aj
na našej webovej stránke.

Z ďalšieho programu:
Dávam do Vašej pozornosti víkendovku pre konfirmandov a mládežníkov, ktorú budeme mať od
26.1.2018 do 28.1.2018 v centre Prameň na Súši v cene 15,- €. Srdečne pozývame všetkým mládežníkov.
Prihlásiť sa môžu u br. zb. farára. Tešíme sa aj na toto spoločenstvo.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 1. nedeľa po Zjavení, 7.1.2018
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Predsedníctvo BAS oznamuje, že voľba sestry Mgr. Zuzany Medveďovej, na funkciu zborovej
dozorkyne CZ ECAV Hlohovec nadobudla po uplynutí apelačnej doby právoplatnosť.
Dostali sme do ponuky aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
Dávame do Vašej pozornosti zbierku šatstva, ktorá je určená pre útulok mužov „Pokoj a dobro“, pre
väznicu, pre detský domov v Nitre, pre zariadenie na pomoc týraným ženám a deťom „Esther“, a aj pre
Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 2. nedeľu po
Zjavení v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.

Z ďalšieho programu:
Predsedníctvo CZ ECAV Hlohovec zvoláva na piatok, 19.1.2018, zasadnutie zborového presbyterstva s
programom prípravy výročného konventu a plánovania aktivít v zbore v roku 2018. Presbyteri sa stretnú o 18:00
v kostole v Hlohovci.
Dávam do Vašej pozornosti víkendovku pre konfirmandov a mládežníkov, ktorú budeme mať od
26.1.2018 do 28.1.2018 v centre Prameň na Súši v cene 15,- €. Srdečne pozývame všetkým mládežníkov.
Prihlásiť sa môžu u br. zb. farára. Tešíme sa aj na toto spoločenstvo.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Oznamy, 2. nedeľa po Zjavení, 14.1.2018
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Dostali sme do ponuky aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie "Hrad prepevný", v cene
14,15 € a staršie dvoj CD "V nebi Vás uvidím", v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
Dávame do Vašej pozornosti zbierku šatstva, ktorá je určená pre útulok mužov "Pokoj a dobro", pre
väznicu, pre detský domov v Nitre, pre zariadenie na pomoc týraným ženám a deťom "Esther", a aj pre
Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem pondelka a utorka, pre
chorobu zb. farára. Ostatné dni budú upresnené prostredníctvom škôl.
Konfirmandi prváci aj druháci sa v utorok nestretnú, ale prosíme ich, aby potvrdili svoju účasť na
víkendovke aspoň prostredníctvom sms správy.
Predsedníctvo CZ ECAV Hlohovec zvoláva na piatok, 19.1.2018, zasadnutie zborového presbyterstva s
programom prípravy výročného konventu a plánovania aktivít v zbore v roku 2018. Presbyteri sa stretnú
o 18:00 v zborovej miestnosti na fare v Hlohovci.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 3. nedeľu po
Zjavení v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
Budúcu nedeľu sa poobede, o 16:30, stretne spoločenstvo rodín v zborovej miestnosti na fare v
Hlohovci. Pre deti bude pripravený extra program.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 3. nedeľa po Zjavení, 21.1.2018
Dnešným dňom končíme zbierku, ktorá bola určená pre rôzne zariadenia sociálnej starostlivosti
a pomoci. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, či prispeli, zo srdca ďakujeme!
2. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem pondelka, pre
pretrvávajúce ochorenie zborového farára.
3. Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare
o 16:30.
4. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na nedeľu
Deviatnik v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa Deviatnik, 28.1.2018
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. Predsedníctvo Cirkevného zboru zvoláva na piatok zasadnutie zborového presbyterstva, ktoré sa stretne
v zborovej miestnosti na fare v Hlohovci o 18:00. Pred presbyterstvom sa stretne hospodársky výbor o
17:00.
4. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na nedeľu po
Deviatniku v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
1.
2.

Z ďalšieho programu:
O dva týždne nás čaká výročný konvent za rok 2017, ktorý zadržíme v rámci celozborových Služieb
Božích v Hlohovci, 11.2.2018 o 10:00.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

