Oznamy, 3. nedeľa po Sv. Trojici, 2.7.2017
1. Máme pre Vás nové číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky so Svätodušnou témou, ale aj s
témou leta a rodiny. Môžete si ho zakúpiť v cene 2,- €.
2. Naďalej pokračujeme v zbierke plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu, ktorý sa
predčasne narodil a má viacero komplikovaných diagnóz. Táto zbierka je určená na zakúpenie nového
vozíka pre tohto chlapca.
3. Na jeseň budeme objednávať nové kalendáre, ročenky a zbierku zamyslení Hrad prepevný na kalendárny
rok 2018. Záujemcovia sa môžu zapísať na objednávkové hárky u bratov a sestry kurátorov v sakristii.
4. V stredu bude na hrade Branč dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV. Služby Božie sa tam začnú
o 10:00. Vzhľadom k tomu, že sa nás prihlásilo málo, pôjdeme autami a stretneme sa pred farou o 8:00.
5. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 4. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 4. nedeľa po Sv. Trojici, 9.7.2017
1. V utorok sme sa na cintoríne v Leopoldove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s naším spolubratom, pánom
Róbertom Budaiom, zosnulým vo veku 47 rokov.
2. Máme pre Vás nové číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky so Svätodušnou témou, ale aj s
témou leta a rodiny. Môžete si ho zakúpiť v cene 2,- €.
3. V novom čísle zborového časopisu bola zmienka o zborovej knižnici, pre všetkých záujemcov o čítanie
hodnotnej literatúry je Vám k dispozícii katalóg kníh, z ktorého si môžete vybrať.
4. Naďalej pokračujeme v zbierke plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu, ktorý sa
predčasne narodil a má viacero komplikovaných diagnóz. Táto zbierka je určená na zakúpenie nového
vozíka pre tohto chlapca.
5. Na jeseň budeme objednávať nové kalendáre, ročenky a zbierku zamyslení Hrad prepevný na kalendárny
rok 2018. Záujemcovia sa môžu zapísať na objednávkové hárky u bratov a sestry kurátorov v sakristii.
6. Od pondelka sa nám začína denný detský tábor v Hlohovci, na ktorý sa prihlásilo 19 detí. Prosíme Vás o
pomoc počas jednotlivých dní, najmä pri príprave desiaty a olovrantu, kto má záujem pomôcť,
stretneme sa po Službách Božích a dohodneme sa na konkrétnych možnostiach.
7. Taktiež Vás prosíme o modlitby za tábor, nech sa aj v ňom oslávi náš Pán Ježiš Kristus.
8. Vo štvrtok bude v rámci tábora opekačka nielen pre deti a ich rodičov, ale pre všetkých, ktorí prídete.
Vopred sa tešíme na toto zborové spoločenstvo, stretneme sa o 17:00.
9. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 5. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 5. nedeľa po Sv. Trojici, 16.7.2017
1. V uplynulom týždni sa v Hlohovci konal Denný detský tábor, na ktorom sa zúčastnilo 18 detí. Sme
vďační voči Pánu Bohu za všetko, čo sme mohli prijať, a veríme, že sa deťom páčilo, a že si odniesli
posolstvo spásy - záchrany - vo svojich srdiečkach. Ale ďakujeme aj Vám, milé sestry a bratia, ktorí ste
pomohli a akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto tábora. Ďakujeme sestrám, ktoré pomohli s
prípravou desiaty a s výdajom obeda pre deti, konkrétne sestrám Kurucovej, Rumanovej, Racikovej a
Medveďovej. Sestre Peružekovej ďakujeme za finančnú podporu. Ďakujeme sestrám a bratom, rodičom
a starým rodičom detí, ktorí ste nás v priebehu celého týždňa zásobovali ovocím a koláčmi. Manželom
Makýšovcom z Leopoldova ďakujeme za prípravu opekačky. Ďakujeme tiež sestrám Rumanovej,
Racikovej a Medveďovej za upratanie kostola po skončení tábora. A ďakujeme Zuzke Medveďovej za
všetku pomoc pri organizácii, ako aj pri priebehu celého tábora. Veríme, že aj na budúci rok budeme
môcť pokračovať v tejto službe.
2. V piatok sme sa na cintoríne v Tekolďanoch v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou spolusestrou, pani
Jolanou Baranovou, zosnulou vo veku 77 rokov.
3. V sobotu sme sa na cintoríne v Sasinkove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s naším spolubratom, pánom
Jánom Horvátom, zosnulým vo veku 78 rokov.

4. Máme pre Vás nové číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky so Svätodušnou témou, ale aj s
témou leta a rodiny. Môžete si ho zakúpiť v cene 2,- €.
5. V novom čísle zborového časopisu bola zmienka o zborovej knižnici, pre všetkých záujemcov o čítanie
hodnotnej literatúry je Vám k dispozícii katalóg kníh, z ktorého si môžete vybrať.
6. Naďalej pokračujeme v zbierke plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu, ktorý sa
predčasne narodil a má viacero komplikovaných diagnóz. Táto zbierka je určená na zakúpenie nového
vozíka pre tohto chlapca.
7. Na jeseň budeme objednávať nové kalendáre, ročenky a zbierku zamyslení Hrad prepevný na kalendárny
rok 2018. Záujemcovia sa môžu zapísať na objednávkové hárky u bratov a sestry kurátorov v sakristii.
8. V stredu odchádzame na tábor rodín do Oravského Veselého. Prosíme Vás o modlitby za tento čas.
9. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 6. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove a Pastuchove o 8:30 a v Hlohovci o 10:00.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 6. nedeľa po Sv. Trojici, 23.7.2017
10. Počas minulej nedele, boli v rámci Služieb Božích v Hlohovci pokrstené: Klárka Borčányová z Hlohovca
a Žofka Pilchová z Kľačian..
11. Máme pre Vás nové číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky so Svätodušnou témou, ale aj s
témou leta a rodiny. Môžete si ho zakúpiť v cene 2,- €.
12. V novom čísle zborového časopisu bola zmienka o zborovej knižnici, pre všetkých záujemcov o čítanie
hodnotnej literatúry je Vám k dispozícii katalóg kníh, z ktorého si môžete vybrať.
13. Naďalej pokračujeme v zbierke plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu, ktorý sa
predčasne narodil a má viacero komplikovaných diagnóz. Táto zbierka je určená na zakúpenie nového
vozíka pre tohto chlapca.
14. Na jeseň budeme objednávať nové kalendáre, ročenky a zbierku zamyslení Hrad prepevný na kalendárny
rok 2018. Záujemcovia sa môžu zapísať na objednávkové hárky u bratov a sestry kurátorov v sakristii.
15. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 7. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30 a v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 7. nedeľa po Sv. Trojici, 30.7.2017
16. V uplynulom týždni sme sa v stredu na cintoríne v Hlohovci v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našim
spolubratom, pánom Pavlom Minarčíkom, zosnulým vo veku 75 rokov.
17. Vo štvrtok sme v Modre požehnali manželstvo Ľubomíra Osuského, evanjelika a.v. z Leopoldova s
Carine Osusky, rod. Ernest, rímskej katolíčky z Melbourne v Austrálii. Mladomanželom prajeme hojnosť
Božieho požehnania na spoločnej ceste!
18. Naďalej pokračujeme v zbierke plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu, ktorý sa
predčasne narodil a má viacero komplikovaných diagnóz. Táto zbierka je určená na zakúpenie nového
vozíka pre tohto chlapca.
19. Na jeseň budeme objednávať nové kalendáre, ročenky a zbierku zamyslení Hrad prepevný na kalendárny
rok 2018. Záujemcovia sa môžu zapísať na objednávkové hárky u bratov a sestry kurátorov v sakristii.
20. V nasledovnom týždni budeme na dovolenke, v prípade potreby bude zastupovať ses. farárka z Horných
Zeleníc (0944/067 969), ktorej číslo bude vyvesené, a bude aj u bratov a sestry kurátorov.
21. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na čítaných Službách Božích na 8.
nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove a Sasinkove o 8:30 a v Hlohovci o 10:00.
Z ďalšieho programu:
V spolupráci s Alianciou za rodinu chceme podporiť pochod "Hrdí na rodinu", ktorý sa uskutoční v
sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. v Bratislave. Začne sa spred budovy parlamentu. Ide o 6. ročník pochodu
ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú
naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo

heslo pochodu "Nevynášajme tmu, zapaľujme svetlo". Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke
hrdinarodinu.sk.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

