Oznamy, Svätodušná nedeľa, 9.6.2019
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Úprimne ďakujem za pomoc všetkým zúčastneným, ktorí si v týždni našli čas a úspešne sme domaľovali
plot okolo kostola v Hlohovci! Pokračovať v prácach na múriku a stĺpikoch budeme vo štvrtok od 8:30.
Ďakujeme Vám tiež za zbierku štupľov pre Deniska Zimu, ktorú chceme ukončiť pred letnými
prázdninami.
Ďakujeme aj za slávnosť konfirmácie a za všetko, čo s ňou súviselo. Deťom za zodpovednú prípravu,
rodičom za nachystanie kostola i za dar, bohuznámemu bratovi za dar pre konfirmandov a všetkým,
ktorí sa akokoľvek zapojili do prípravy i priebehu slávnosti!
Včera sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove s pani Margitou Ešmírovou,
zosnulou vo veku 62 rokov. Prosíme Pána, aby On potešil pozostalých.
Zajtra budú Večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00, v Sasinkove o 16:00 s VP a v Hlohovci o 18:00.
Počas nich budeme čítať pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
V piatok sa stretne mládež na fare o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Vzadu v kostole a na webovej stránke sú už umiestnené prihlášky na Evanjelický tábor detí s témou
„Prorok Jonáš“. Tábor bude v misijnom centre DNS v Jabloňovciach od 8.7.2019 do 12.7.2019. Prihlásiť
môžete svoje deti vo veku 7 - 15 rokov (max. kapacita je 20 detí) a cena tábora je 40,- €.
Tiež dávam do Vašej pozornosti dovolenku RoS, ktorá bude v Brestovci – u Svítkov, v misijnom
zariadení CZ ECAV Myjava na kopaniciach neďaleko Myjavy od 14.7.2019 do 20.7.2019. Cena spolu so
stravovaním a všetkými poplatkami je 18,50 € na deň. Prihlasovať sa môžete buď u duchovných alebo u ses. zb.
dozorkyne.
Oznamy, nedeľa Sv. Trojice, 16.6.2019
Máme pre Vás pripravené ďalšie vydanie Evanjelických novín, ktoré je vzadu v kostole. Ospravedlňujme
sa, ale v uplynulých týždňoch bolo toho viacej a jednoducho sme na ne zabudli. Chcem tiež povedať, že
nám posielajú iba 50 kusov, preto aj v kostoloch je obmedzené množstvo, ak sa niekomu neujdú,
prosím, požičajte si navzájom. Ďakujem!
2. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
3. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Predsedníctvo CZ zvoláva o 2 týždne stretnutie zborového presbyterstva, ktoré bude v piatok, 28.6.2019
o 18:00 v kostole v Hlohovci.
Vzadu v kostole a na webovej stránke sú už umiestnené prihlášky na Evanjelický tábor detí s témou
„Prorok Jonáš“. Tábor bude v misijnom centre DNS v Jabloňovciach od 8.7.2019 do 12.7.2019. Prihlásiť
môžete svoje deti vo veku 7 - 15 rokov (max. kapacita je 20 detí) a cena tábora je 40,- €.
Tiež dávam do Vašej pozornosti dovolenku RoS, ktorá bude v Brestovci – u Svítkov, v misijnom zariadení CZ
ECAV Myjava na kopaniciach neďaleko Myjavy od 14.7.2019 do 20.7.2019. Cena spolu so stravovaním a
všetkými poplatkami je 18,50 € na deň. Prihlasovať sa môžete buď u duchovných alebo u ses. zb. dozorkyne.
Oznamy, 1. nedeľa po Sv. Trojici, 23.6.2019
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Dnešným dňom končíme zbierku štuplov z plastových fliaš, určenú pre Deniska Zimu. V mene jeho
mamy Vám všetkým ďakujeme za túto pomoc a prejav solidarity!
Dnešným dňom taktiež ukončujeme prihlasovanie detí do tábora v Jabloňovciach, ak chcete ešte
prihlásiť svoje dieťa / vnúča, dajte nám to urýchlene vedieť.
Evanjelická náboženská výchova sa už v tomto týždni nebude vyučovať.
V piatok pozývame presbyterov na zasadnutie presbyterstva, ktoré bude v kostole v Hlohovci o 18:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 2. 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...
Z ďalšieho programu:
O dva týždne, v piatok 5.7.2019, budú spomienkové Služby Božie na hrade Branč, ktoré sa začnú o
10:00. Srdečne pozývame!
Oznamy, 2. nedeľa po Sv. Trojici, 30.6.2019
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Máme pre Vás pripravené ďalšie číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky, ktoré si môžete
zakúpiť po Službách Božích v cene 2,- €/ks.
Dnešným dňom vstupujeme do prázdninového režimu života Cirkevného zboru. Pre nás spoločne to
znamená, že počas letných prázdnin nebudú bývať aktivity tak, ako počas roka, oddýchnu si tiež
besiedkári a nebude bývať ani ranná káva v Sasinkove. Všetky aktivity obnovíme po prázdninách
začiatkom septembra. Prajeme všetkým cestujúcim a dovolenkárom požehnaný oddych a šťastný návrat
domov, a spoločne si prajeme veľa Božej milosti a požehnania počas leta a novú radosť do stretávania sa
nielen na Službách Božích, ale i na ostatných aktivitách Cirkevného zboru.
V piatok sa stretlo zborové presbyterstvo, ktoré v rámci svojich uznesení prijalo aj odporučenie zmeniť
čas Služieb Božích tak, aby Služby Božie, ktoré pripadnú na 11:30 začínali skôr. Návrh zmeny je
nasledovný: ranné Služby Božie zostanú o 8:30, v Hlohovci o 10:00 bez zmeny a tretie Služby Božie sa
posunú na 10:30. Na presbyterstve sme prediskutovali všetky možné úskalia, ktoré môžu s touto zmenou
nastať, najmä v tom, že v prípade choroby sa už nebudeme môcť navzájom zastúpiť a posledné Služby
Božie budú automaticky čítané. Nakoľko je to téma, ktorá sa dotýka života celého Cirkevného zboru a
všetci máte právo vyjadriť sa k nej, bude toto odporúčanie prediskutované na konvente, ktorý zvoláme
počas prázdnin do Hlohovca. Prosím, aby ste na tento konvent prišli. Sme ochotní vybaviť autobus,
ktorí vezme ľudí z Pastuchova a Sasinkova do Hlohovca, aby sa čím viacerí mohli vyjadriť. Žiaľ je to
téma, ktorá sa nedá oddelene prebrať v Sasinkove a v Pastuchove. Využite svoje právo a príďte... Chcem
len povedať, že ak konvent prijme nasledovnú zmenu, tak nový čas Služieb Božích začne platiť od
septembra 2019.
V piatok pôjdeme na spomienkové Služby Božie na hrad Branč, ktoré sa začnú o 10:00. Stretneme sa
pred farou o 8:00 a tak, ako vlani, pôjdeme dvomi autami, aby sme mohli čím viacerých vziať zo sebou.
Prosím, vezmite si vodu a Evanjelický spevník.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 3. 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...

