Oznamy, 1. nedeľa po Sv. Trojici, 3.6.2018
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Vzadu, v kostole, máme pre Vás pripravené aktuálne vydanie EPsT k voľbám a súčasnému dianiu v
cirkvi. Môžete si pokojne zobrať EPsT domov, prípadne vezmite aj tým, ktorí tu dnes nie sú.
Vzadu, v kostole, máme k dispozícii zoznam kníh spolu s možnosťou výpožičky zvoleného titulu zo
zborovej knižnice. Zoznamy, ako aj ukážku niekoľkých titulov, si môžete pozrieť vzadu v kostole.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 2. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Z ďalšieho programu:
OZ ThDr. Jána Hanu a CZ ECAV Hlohovec Vás pozývajú na ďalší tohtoročný Večer s hosťom, ktorý
sa uskutoční v AXA klube v Hlohovci, 17.6.2018 o 16:00. Hosťkou bude pani PharmDr. Anna Šándorová, ktorá
nás prevedie opäť veľmi aktuálnou témou: „Keď lieky škodia“ o nežiadúcich účinkoch liekov a čo s nimi.
Srdečne pozývame!
Dávame do Vašej pozornosti prihlasovanie na deň Západného dištriktu na hrade Branč, ktorý sa tradične
uskutoční 5. júla. Tento rok by sme šli spolu so Zelenickými cirkevníkmi. Záujemci nech sa čím skôr prihlásia u
duchovných, aby sme mohli objednať autobus.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 2. nedeľa po Sv. Trojici, 10.6.2018
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Výsledky volieb v našom zbore: Kandidáti na biskupa ZD získali v abecednom poradí nasledovný počet
hlasov: Mgr. Ján Bunčák 12, Mgr. Ján Čermák 1, Mgr. Ján Hroboň 19, Mgr. Ján Jančo 3 a Mgr. Michal
Zajden, PhD. 63 hlasov. Keďže ešte v dnešný deň je možnosť mať v zboroch volebné konventy,
predpokladaný termín kedy budeme vedieť celkové výsledky volieb biskupa ZD je koniec júna.
Chcem sa poďakovať za 2 brigády, ktoré sme mali v uplynulom týždni v Hlohovskom kostole: 1.
montovanie vykurovacích telies v kostole, 2. sadenie stromov okolo kostola.
Vzadu, v kostole, máme pre Vás pripravené aktuálne vydanie EPsT k voľbám a súčasnému dianiu v
cirkvi. Môžete si pokojne zobrať EPsT domov, prípadne vezmite aj tým, ktorí tu dnes nie sú.
Vzadu, v kostole, máme na predaj brožúrku „Evanjelické odpovede“ - krátke vysvetlenia niekoľkých
vybraných vieroučných tém. Môžete si ju zakúpiť v cene 1,70 €.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa v utorok nestretnú.
V utorok o 15:00 bude v Pastuchove pohreb.
V piatok sa stretne Dorast na fare o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 3. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.
Taktiež v budúcu nedeľu OZ ThDr. Jána Hanu a CZ ECAV Hlohovec Vás pozývajú na ďalší
tohtoročný Večer s hosťom, ktorý sa uskutoční v AXA klube v Hlohovci, o 16:00. Hosťkou bude pani
PharmDr. Anna Šándorová, ktorá nás prevedie opäť veľmi aktuálnou témou: „Keď lieky škodia“ o
nežiadúcich účinkoch liekov a čo s nimi. Srdečne pozývame!

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti prihlasovanie na deň Západného dištriktu na hrade Branč, ktorý sa tradične
uskutoční 5. júla. Tento rok by sme šli spolu so Zelenickými cirkevníkmi. Záujemci nech sa čím skôr prihlásia u
duchovných, aby sme mohli objednať autobus.
Dávame do Vašej pozornosti denný detský tábor „Strom života“, ktorý sa uskutoční v Hlohovci v dňoch
9.7.2018 až 13.7.2018 v čase od 8:00 do 16:00. Prihlášky do tábora sú pripravené vzadu v kostole, prípadne si ich
môžete nájsť aj na webovej stránke v sekcii „Spoločenstvá“.

Taktiež dávam do Vašej pozornosti jedno milé pozvanie od Zelenických, ktoré by mohlo byť našou
spoločnou službou na slávu Pána, a to možnosť prihlásiť sa do spevokolu Ratolesť. Ten by potom mohol slúžiť
v oboch zboroch pri rozličných príležitostiach, a zároveň aj viaceré talenty v našom zbore by sa mohli rozvíjať
týmto smerom. Záujemci sa môžu prihlásiť u duchovných.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 3. nedeľa po Sv. Trojici, 17.6.2018
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V uplynulom týždni sme sa v utorok v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s čestným
presbyterom CZ, pánom Štefanom Makýšom, zosnulým vo veku 85 rokov.
Dnes poobede o 16:00 Vás v mene OZ ThDr. Jána Hanu a CZ ECAV Hlohovec pozývame na ďalší
tohtoročný Večer s hosťom, ktorý sa uskutoční v AXA klube v Hlohovci. Hosťkou bude pani
PharmDr. Anna Šándorová, ktorá nás prevedie aktuálnou témou: „Keď lieky škodia“ o nežiadúcich
účinkoch liekov a čo s nimi.
Vzadu, v kostole, máme pre Vás pripravené aktuálne vydanie EPsT k voľbám a súčasnému dianiu v
cirkvi. Môžete si pokojne zobrať EPsT domov, prípadne vezmite aj tým, ktorí tu dnes nie sú.
Vzadu, v kostole, máme na predaj brožúrku „Evanjelické odpovede“ - krátke vysvetlenia niekoľkých
vybraných vieroučných tém. Môžete si ju zakúpiť v cene 1,70 €.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 4. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30 s DB. V každom kostole
zadržíme v rámci skrátených Služieb Božích volebné konventy Predsedníctva ECAV. Opäť Vás prosíme
o strpenie a trpezlivosť pri prípadnom meškaní na Služby Božie a pozývame Vás v hojnom počte
zúčastniť sa volieb, ako aj o modlitby za budúcnosť našej cirkvi. Taktiež Vás prosíme, tak ako pri
minulých voľbách o prerozdelenie si funkcií (1x zapisovateľ, 2x overovatelia a 3x členovia volebnej
komisie) pri volebných konventoch na každom mieste v CZ. DB v Hlohovci v tento deň nebude.
Taktiež v nedeľu poobede o 16:00 sa stretneme na grilovačke RoS v Pastuchove u Pallerovcov. Srdečne
pozývame nielen rodiny, ale aj jednotlivcov spoločne rásť v rodine milovaných Božích detí.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti prihlasovanie na deň Západného dištriktu na hrade Branč, ktorý sa tradične
uskutoční 5. júla. Tento rok by sme šli spolu so Zelenickými cirkevníkmi. Záujemci nech sa čím skôr prihlásia u
duchovných, aby sme mohli objednať autobus.
Tiež je možnosť vycestovať na 6. Evanjelické cirkevné dni, ktoré sa uskutočnia vo Zvolene od 29.6.2018
do 1.7.2018.
Dávame tiež do Vašej pozornosti denný detský tábor „Strom života“, ktorý sa uskutoční v Hlohovci v
dňoch 9.7.2018 až 13.7.2018 v čase od 8:00 do 16:00. Prihlášky do tábora sú pripravené vzadu v kostole,
prípadne si ich môžete nájsť aj na webovej stránke v sekcii „Spoločenstvá“. Svoje deti môžete prihlásiť ešte
počas tohto týždňa (do 24.6.2018). Po tomto termíne uzatvárame prihlasovanie.
Taktiež dávame do Vašej pozornosti jedno milé pozvanie od Zelenických, ktoré by mohlo byť našou
spoločnou službou na slávu Pána, a to možnosť prihlásiť sa do spevokolu Ratolesť. Ten by potom mohol slúžiť
v oboch zboroch pri rozličných príležitostiach, a zároveň aj viaceré talenty v našom zbore by sa mohli rozvíjať
týmto smerom. Záujemci sa môžu prihlásiť u duchovných.
Napokon 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, 4. nedeľa po Sv. Trojici, 24.6.2018
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Dnes, poobede o 16:00, sa stretneme na grilovačke RoS v Pastuchove u Pallerovcov. Srdečne pozývame
nielen rodiny, ale aj jednotlivcov spoločne rásť v rodine milovaných Božích detí.
Taktiež dnešným dňom uzatvárame prihlasovanie detí na denný detský tábor „Strom života“, ktorý bude
od 9.7. do 13.7.2018 v Hlohovci.
Vzadu, v kostole, máme pre Vás pripravené aktuálne vydanie EPsT k voľbám a súčasnému dianiu v
cirkvi. Môžete si pokojne zobrať EPsT domov, prípadne vezmite aj tým, ktorí tu dnes nie sú.
Vzadu, v kostole, máme na predaj brožúrku „Evanjelické odpovede“ - krátke vysvetlenia niekoľkých
vybraných vieroučných tém. Môžete si ju zakúpiť v cene 1,70 €.
Evanjelická náboženská výchova už v nasledovnom, predprázdninovom týždni nebude.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V týždni je možnosť vycestovať na 6. Evanjelické cirkevné dni, ktoré sa uskutočnia vo Zvolene od
29.6.2018 do 1.7.2018.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 5. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Pastuchove o 11:30.

Z ďalšieho programu:
Dávame do Vašej pozornosti prihlasovanie na deň Západného dištriktu na hrade Branč, ktorý sa tradične
uskutoční 5. júla. Tento rok by sme šli spolu so Zelenickými cirkevníkmi. Záujemci nech sa urýchlene prihlásia u
duchovných, aby sme mohli objednať autobus.
Taktiež dávame do Vašej pozornosti jedno milé pozvanie od Zelenických, ktoré by mohlo byť našou
spoločnou službou na slávu Pána, a to možnosť prihlásiť sa do spevokolu Ratolesť. Ten by potom mohol slúžiť
v oboch zboroch pri rozličných príležitostiach, a zároveň aj viaceré talenty v našom zbore by sa mohli rozvíjať
týmto smerom. Záujemci sa môžu prihlásiť u duchovných.
Napokon 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...

