Oznamy, 1. slávnosť Svätodušná, 4.6.2017
1. V piatok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s naším spolubratom, pánom
Milošom Mišutom, zosnulým vo veku 69 rokov.
2. Dnes poobede Vás pozývame na 2. večer s hosťom, stretneme sa o 17:00 v kostole v Hlohovci so
sestrou Dr. Katkou Šoltésovou, ktorá nám bude rozprávať o možnostiach zborovej diakonie.
3. Dnešným dňom začíname novú, veľmi jednoduchú zbierku, zbierame plastové vrchnáčiky 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.
4. Zajtra sa stretneme na Službách Božích na 2. slávnosť Svätodušnú v Sasinkove o 16:00, v Pastuchove o
16:00 s VP a v Hlohovci o 18:00.
5. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
6. Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
7. Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
8. V piatok nás čaká netradičné podujatie "Noc kostolov", ktoré sa uskutoční v Evanjelickom kostole v
Hlohovci a začneme večernými Službami Božími o 18:00. Po nich bude prezentácia panelov o
Reformácii, čítanie z Božieho Slova, možnosť tichých modlitieb, ale aj hovorených modlitieb.
9. V sobotu nás čaká "deň detí", ktorý organizujeme spoločne s obcou Pastuchov pre všetky deti.
Začíname o 13:00 na ihrisku v Pastuchove. Pre deti je tam pripravených veľa hier a súťaží, maľovanie na
tvár, skákací hrad, zábavné atrakcie, paintball, sladké odmeny a občerstvenie, ale nudiť sa nebudú ani
dospelí. O 16:00 sa presunieme k poľovníckej chate na Hášoši, kde nás čaká opekačka. Srdečne
pozývame všetky deti, rodiny, starých rodičov, príďte, tešíme sa na spoločný čas!
10. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na Svätú Trojicu v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Pastuchove o 11:30.
Z ďalšieho programu:
Dávame do pozornosti naplánované letné tábory: denný detský tábor "Salvation story", ktorý bude
prebiehať na fare v Hlohovci od pondelka 10.7.2017 do piatka 14.7.2017 v čase od 8:00 do 16:00 a letný tábor
mládeže "7" v Oravskom Veselom, ktorý bude v termíne od 17.7.2017 do 22.7.2017. Prihlášky na oba tábory sú
na webovej stránke v sekcii "Spoločenstvá", taktiež sú aj vytlačené v kostoloch. Ďalšie informácie budú
priebežne zverejnené na stránke, v oznamoch a na nástenkách.
Taktiež dávame do pozornosti dve podujatia, ktoré potrebujeme organizačne pokryť:
1.) Výlet na dištriktuálny deň Západného dištriktu na hrade Branč, ktorý tradične pripadne na 5.7.2017.
Prihlásiť sa môžete u bratov a sestry kurátorov na prezenčkách, prihlasovanie uzatvárame koncom júna
2017.
2.) Seniorálne stretnutie k 500. výročiu Reformácie "Oslobodení Božou milosťou", ktoré bude
15.10.2017 v Evanjelickom kostole v Modre - Kráľovej. Prihlasovanie je v súčasnosti iba orientačné pre
seniorát, prihlásiť sa môžete u bratov a sestry kurátorov na prezenčkách, predbežne potrebujeme vedieť
počet prihlásených do konca júna 2017.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, Sv. Trojica, 11.6.2017
1. Ďakujeme všetkým nielen za účasť, ale najmä za pomoc pri oboch podujatiach, na ktorých sme sa stretli
v uplynulom týždni: na "Noci kostolov" v Hlohovci a "dni detí" v Pastuchove. Bolo nám dobre a tešíme
sa na repete.
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. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu okrem štvrtka, kedy budeme
odcestovaní.
4. Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.

5. Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
6. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 1. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
Z ďalšieho programu:
Dávame do pozornosti naplánované letné tábory: denný detský tábor "Salvation story", ktorý bude
prebiehať na fare v Hlohovci od pondelka 10.7.2017 do piatka 14.7.2017 v čase od 8:00 do 16:00 a letný tábor
mládeže "7" v Oravskom Veselom, ktorý bude v termíne od 17.7.2017 do 22.7.2017. Prihlášky na oba tábory sú
na webovej stránke v sekcii "Spoločenstvá", taktiež sú aj vytlačené v kostoloch. Ďalšie informácie budú
priebežne zverejnené na stránke, v oznamoch a na nástenkách.
Taktiež dávame do pozornosti dve podujatia, ktoré potrebujeme organizačne pokryť:
3.) Výlet na dištriktuálny deň Západného dištriktu na hrade Branč, ktorý tradične pripadne na 5.7.2017.
Prihlásiť sa môžete u bratov a sestry kurátorov na prezenčkách, prihlasovanie uzatvárame koncom júna
2017.
4.) Seniorálne stretnutie k 500. výročiu Reformácie "Oslobodení Božou milosťou", ktoré bude
15.10.2017 v Evanjelickom kostole v Modre - Kráľovej. Prihlasovanie je v súčasnosti iba orientačné pre
seniorát, prihlásiť sa môžete u bratov a sestry kurátorov na prezenčkách, predbežne potrebujeme vedieť
počet prihlásených do konca júna 2017.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 1. nedeľa po Sv. Trojici, 18.6.2017
7. Včera sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove s našou spolusestrou, pani Vlastou
Ostrovskou, rod. Janíčkovou, zosnulou vo veku 67 rokov.
8. 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.
9. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa.
10. Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
11. Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
12. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 2. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
Z ďalšieho programu:
Dávame do pozornosti naplánované letné tábory: denný detský tábor "Salvation story", ktorý bude
prebiehať na fare v Hlohovci od pondelka 10.7.2017 do piatka 14.7.2017 v čase od 8:00 do 16:00 a letný tábor
mládeže "7" v Oravskom Veselom, ktorý bude v termíne od 17.7.2017 do 22.7.2017. Prihlášky na oba tábory sú
na webovej stránke v sekcii "Spoločenstvá", taktiež sú aj vytlačené v kostoloch. Ďalšie informácie budú
priebežne zverejnené na stránke, v oznamoch a na nástenkách.
Taktiež dávame do pozornosti dve podujatia, ktoré potrebujeme organizačne pokryť:
5.) Výlet na dištriktuálny deň Západného dištriktu na hrade Branč, ktorý tradične pripadne na 5.7.2017.
Prihlásiť sa môžete u bratov a sestry kurátorov na prezenčkách, prihlasovanie uzatvárame koncom júna
2017.
6.) Seniorálne stretnutie k 500. výročiu Reformácie "Oslobodení Božou milosťou", ktoré bude
15.10.2017 v Evanjelickom kostole v Modre - Kráľovej. Prihlasovanie je v súčasnosti iba orientačné pre
seniorát, prihlásiť sa môžete u bratov a sestry kurátorov na prezenčkách, predbežne potrebujeme vedieť
počet prihlásených do konca júna 2017.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Oznamy, 2. nedeľa po Sv. Trojici, 25.6.2017
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. V nasledovnom týždni už neprebieha ENV, z tohto dôvodu nebude už ani príprava konfirmandov a ani
stretnutie mládeže.
4. Vo štvrtok je sviatok apoštolov Petra a Pavla, stretneme sa na večerných Službách Božích v Hlohovci o
18:00.
5. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 3. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Sasinkove o 11:30.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

