Oznamy, 5. nedeľa po Sv. Trojici, 1.7.2018
1.

2.
3.
4.

5.

Výsledky volieb Predsedníctva ECAV v CZ ECAV Hlohovec: kandidáti na funkciu generálneho biskupa
získali nasledovný počet hlasov (v abecednom poradí): Mgr. Ivan Eľko 43, doc. ThDr. Sidonia
Horňanová, PhD. 29, Mgr. Katarína Hudáková 16, Mgr. Marián Kaňuch 0 a neplatných hlasov 10;
kandidát na funkciu generálneho dozorcu Ing. Ján Brozman 20 a neplatných hlasov 78.
Vzadu, v kostole, máme pre Vás pripravené aktuálne vydanie EPsT. Môžete si pokojne zobrať EPsT
domov, prípadne vezmite aj tým, ktorí tu dnes nie sú.
(Len v HC) Vzadu, v kostole, máme na predaj brožúrku „Evanjelické odpovede“ - krátke vysvetlenia
niekoľkých vybraných vieroučných tém. Môžete si ju zakúpiť v cene 1,70 €.
Vo štvrtok, 5.7.2018, pôjdeme na Deň ZD na hrade Branč. Keďže sa nás neprihlásil dostatočný počet
nato, aby sme zaplnili autobus, pôjdeme podobne, ako v minulom roku autami. Prosím tých z Vás, ktorí
sú ochotní ísť svojím autom, aby sme sa po Službách Božích (resp. do štvrtka) dohodli a prerozdelili
prihlásených. Stretneme sa pred farou o 8:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 6. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 6. nedeľa po Sv. Trojici, 8.7.2018
Od pondelka sa nám začína denný detský tábor v Hlohovci, na ktorý sa prihlásilo 19 detí. Prosíme Vás,
ktorí máte možnosť priniesť ovocie, zeleninu, alebo napiecť koláče pre deti do tábora, ozvite sa, prosím,
ses. Zuzke Medveďovej. Vopred sme Vám vďační za každú službu.
2. Vo štvrtok Vás pozývame na grilovačku, ktorá bude podobne, ako v minulom roku, počas tábora detí na
farskom dvore v Hlohovci. Všetci ste vítaní a tešíme sa na spoločenstvo. Stretneme sa o 17:00.
3. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 7. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
1.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 7. nedeľa po Sv. Trojici, 15.7.2018
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Do funkcie biskupa ZD ECAV bol nadpolovičnou väčšinou hlasov členov cirkevných zborov zvolený
Mgr. Ján Hroboň. Apelačná doba sa podľa CZ č. 11/94 počíta od preukázaného doručenia oznámenia
nášmu Cirkevnému zboru - od 13.7.2018. Proti výsledku volieb je možné v apelačnej dobe do 15 dní
podať žalobu na cirkevný súd podľa paragrafu 35 zák. č. 11/94. V prípade, že do tohto termínu nebudú
voľby napadnuté, nadobúdajú právoplatnosť.
V stredu sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove s našou spolusestrou, pani
Paulínou Janečkovou, rod. Surkošovou, zosnulou vo veku 94 rokov.
V uplynulom týždni sme mali v Hlohovci denný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 19 detí. Ďakujeme
všetkým za službu v tábore, ako aj počas opekačky vo štvrtok, ďakujeme za milodary, potraviny i
koláče, ako aj za vyupratovaný kostol. Nič z toho nie je samozrejmosť a o to viac si vážime Vašu službu!
Po dlhšej odmlke máme pre Vás pripravený náš zborový časopis Nové smerovatky v cene 2,- €.
V týždni sa nám začína tábor RoS v Gerlachove, vkladáme tento čas do Vašich modlitieb.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 8. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 8. nedeľa po Sv. Trojici, 22.7.2018
1.
2.

3.
4.

5.

V nedeľu sme v Hlohovci zaštepili Krstom svätým do vínneho kmeňa cirkvi malého Jurka Ostrovského
z Maduníc. Dieťatku aj rodičom prajeme veľa Božej milosti a vedenia Duchom Svätým!.
V uplynulom týždni sme mali v Gerlachove tábor - dovolenku RoS, ktorého sa zúčastnilo 36 ľudí.
Ďakujeme všetkým za účasť a milé spoločenstvo a pripomíname, že je to otvorené a stále rastúce
spoločenstvo bez hraníc pre všetkých Vás. Tešíme sa na repete!
Po dlhšej odmlke máme pre Vás pripravený náš zborový časopis Nové smerovatky v cene 2,- €.
V týždni chystáme spoločne s prihlásenými bratmi a sestrami na návštevu CZ SEAVC Vojlovica v
Srbsku, v rámci ktorej sme pozvaní na dožinkové slávnosti a posviacku základov nového zb. domu.
Opäť Vás prosíme o modlitby.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30, v Pastuchove o 11:30 a v Hlohovci kvôli zastupovaniu výnimočne o 17:00.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 9. nedeľa po Sv. Trojici, 29.7.2018
V uplynulom týždni sme sa v Leopoldove v nádeji vzkriesenia rozlúčili so sestrou Matildou Štefunkovou,
cirkevníčkou z Nitry, ktorú si Pán povolal vo veku 86 rokov.
2. Máme pre Vás pripravený náš zborový časopis Nové smerovatky v cene 2,- €.
3. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 10. nedeľu po Sv. Trojici Kajúcu nedeľu - v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30, všade so spoveďou a
Večerou Pánovou.
1.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti možnosť objednať si kalendáre (nástenný, stolový a Tranovského ročenka)
a zamyslenia (Hrad prepevný a Tesnou bránou) na kalendárny rok 2019, ktoré uzavrieme 31.8.2018.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

