Oznamy, Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6.1.2019
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2.

3.
4.
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Od utorka budeme pokračovať vo výučbe ENV podľa rozvrhu.
Dávam do Vašej pozornosti blížiace sa tohtoročné 30. výročie úmrtia ThDr. Jána Hanu, prvého
zborového farára v obnovenom CZ ECAV Hlohovec. Pri tejto príležitosti chceme usporiadať
spomienkové SB a i pietnu spomienku na cintoríne v Piešťanoch. Taktiež chceme pripraviť aj
spomienkové tablo s krátkym životopisom a fotografiami z jeho života a pôsobenia v našom CZ. Preto
Vás chceme poprosiť o zapožičanie fotografií s Dr. Hanom, z ktorých by sme si urobili kópiu na túto
prezentáciu. Ďakujem Vám za túto pomoc!
Dávam tiež do pozornosti konfirmandov a mládežníkov termín tohtoročnej víkendovky v centre
Prameň na Súši, ktorá bude od 25.1. do 27.1.2019 v téme: "Sínusoidy". Srdečne pozývame!
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 1. nedeľu po Zjavení 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, 1. nedeľa po Zjavení, 13.1.2019
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2.
3.
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Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
Dávam do Vašej pozornosti blížiace sa tohtoročné 30. výročie úmrtia ThDr. Jána Hanu, prvého
zborového farára v obnovenom CZ ECAV Hlohovec. Pri tejto príležitosti chceme usporiadať
spomienkové SB a i pietnu spomienku na cintoríne v Piešťanoch. Taktiež chceme pripraviť aj
spomienkové tablo s krátkym životopisom a fotografiami z jeho života a pôsobenia v našom CZ. Preto
Vás chceme poprosiť o zapožičanie fotografií s Dr. Hanom, z ktorých by sme si urobili kópiu na túto
prezentáciu. Ďakujem Vám za túto pomoc!
Dávam tiež do pozornosti konfirmandov a mládežníkov termín tohtoročnej víkendovky v centre
Prameň na Súši, ktorá bude od 25.1. do 27.1.2019 v téme: "Sínusoidy". Srdečne pozývame!
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 2. nedeľu po Zjavení v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve a čaji 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...
Z ďalšieho programu:
V stredu, 30.1.2019 o 18:00, bude na fare členská schôdza členov o.z. ThDr. Jána Hanu. Stretneme sa kvôli
úprave stanov, prerozdeleniu fin. prostriedkov pre sociálne slabších z predaja výrobkov na Vianočných trhoch a
z dôvodu plánovania spomienky pri 30. výročí úmrtia br. farára ThDr. Jána Hanu.
Oznamy, 2. nedeľa po Zjavení, 20.1.2019
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi a mládežníci sa môžu ešte v tomto týždni prihlásiť na víkendovku v centre Prameň na Súši.
Podrobnejšie informácie pre rodičov si dáme vedieť počas týždňa.
3. 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!
4. Máme k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
1.
2.

Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
6. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie 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.
5.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
V stredu, 30.1.2019 o 18:00, bude na fare členská schôdza členov o.z. ThDr. Jána Hanu. Stretneme sa kvôli
úprave stanov, prerozdeleniu fin. prostriedkov pre sociálne slabších z predaja výrobkov na Vianočných trhoch a
z dôvodu plánovania spomienky pri 30. výročí úmrtia br. farára ThDr. Jána Hanu.
Oznamy, 3. nedeľa po Zjavení, 27.1.2019
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Včera sme v Hlohovci pokrstili 3 dietky: Milana Skalku z Pastuchova, Lauru Mericovú z Pastuchova a
Šimona Gallasa z Hlohovca. Dietkam aj rodičom prajeme veľa Božej milosti na ceste životom!
Včera sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s pánom Jozefom Rybom,
zosnulým vo veku 69 rokov. Prosíme Pána, nech On poteší pozostalú rodinu!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30, no iba na jednu vyučovaciu hodinu.
V utorok bude v Evanjelickom kostole v Hlohovci o 18:00 po niekoľkoročnej prestávke ekumenický
večer modlitieb za jednotu kresťanov. Kázať bude brat dekan Jozef Schwarz. Tešíme sa na spoločenstvo
a prosíme ochotné sestry o trochu slaného a sladkého pečiva na krátke rozhovory po večierni s bratmi a
sestrami v Pánu. Ďakujeme Vám a tešíme sa na spoločenstvo.
V stredu o 18:00 bude na fare členská schôdza členov o.z. ThDr. Jána Hanu. Stretneme sa kvôli úprave
stanov, prerozdeleniu fin. prostriedkov pre sociálne slabších z predaja výrobkov na Vianočných trhoch a
z dôvodu plánovania spomienky pri 30. výročí úmrtia br. farára ThDr. Jána Hanu.
Vo štvrtok sa opäť stretneme na ekumenickom večeri modlitieb za jednotu kresťanov tentokrát v
kostole Sv. Ducha (špitáliku), tiež o 18:00. Kázať bude sestra farárka Barbora Vontorčíková. Srdečne
pozývame!
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!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Pastuchove o 11:30 s DB.
Taktiež v budúcu nedeľu bude na fare o 16:00 stretnutie spoločenstva rodín. Srdečne pozývame rodiny
aj jednotlivcov do spoločenstva a pripomíname, že dvere tohto spoločenstva sú otvorené pre všetkých.

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

