Oznamy, nedeľa po Novom roku, 5.1.2020
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Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV vyhlasuje výsledky volieb na funkciu dozorcu ZD ECAV, do
ktorej bola zvolená 3/5 väčšinou hlasov Ing. Renáta Vinczeová, ktorá získala na volebných konventoch
v CZ ZD 7056 platných hlasov (93,79 %). Od zverejnenia výsledku volieb plynie 15 dňová apelačná
doba, počas ktorej možno podať žalobu na cirkevný súd podľa § 35, zákona 11/94. V prípade, že do
tohto termínu nebudú voľby napadnuté, nadobúdajú právoplatnosť.
V pondelok sme sa na cintoríne v Leopoldove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s pánom Mgr. Pavlom
Mrázom, zosnulým vo veku 71 rokov. Prosíme Pána, aby potešil smútiacu rodinu.
Ešte stále máme na predaj kalendáre na nový rok 2020.
Zajtra sa stretneme na Službách Božích na sviatok Zjavenia Krista Pána Mudrcom. Služby Božie budú v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci a Pastuchove o 10:30.
Od stredy pokračujeme vo výučbe Evanjelickej náboženskej výchovy podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu na fare o 16:00.
Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 1. nedeľu
po Zjavení 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...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 1. nedeľa po Zjavení, 12.1.2020
Máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami z posledných podujatí.
Ešte stále máme na predaj kalendáre na nový rok 2020.
Oznamujeme, že podľa uznesenia výročného zborového konventu, bol CP od 1.1.2020 zvýšený na 10,€. Ďakujeme Vám za jeho zaplatenie!
4. V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu, okrem hodín, ktoré
vyučuje br. zb. farár.
5. Na 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 10:30 a v Pastuchove o 10:30 s DB.
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Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 2. nedeľa po Zjavení, 19.1.2020
Máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami z posledných podujatí.
Ešte stále máme na predaj kalendáre na nový rok 2020.
Oznamujeme, že podľa uznesenia výročného zborového konventu, bol CP od 1.1.2020 zvýšený na 10,€. Ďakujeme Vám za jeho zaplatenie!
4. V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu, okrem hodín, ktoré
vyučuje br. zb. farár.
5. Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu na fare o 16:00.
6. Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 3. nedeľu
po Zjavení v Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 s DB a v Pastuchove výnimočne o 11:30.
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Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 3. nedeľa po Zjavení, 26.1.2020

Máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami z posledných podujatí.
Ešte stále máme na predaj kalendáre na nový rok 2020.
Oznamujeme, že podľa uznesenia výročného zborového konventu, bol CP od 1.1.2020 zvýšený na 10,€. Ďakujeme Vám za jeho zaplatenie!
4. V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu, okrem hodín, ktoré
vyučuje br. zb. farár.
5. Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 4. nedeľu
po Zjavení v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:30 s VP a v Pastuchove o 10:30 s DB.
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Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
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.

