Oznamy, 3. nedeľa po Veľkej noci, 7.5.2017
1. Zajtra na nás čaká náš zborový výlet do Podolia a Ducového. Odchod vlastnými autami o 9:00 spred
fary. Predpokladaný návrat medzi 17:00 a 18:00. Dôležité, ak sa niekto nemá ako dostať, máme ešte 4
voľné miesta v autách. A to ešte dôležitejšie, potrebujeme dnes uzavrieť počet prihlásených kvôli
nákupu potravín, nakoľko sme sa rozhodli pre spoločný nákup. Takže tí, ktorí ste sa ešte neprihlásili,
dajte nám prosím vedieť dnes do 17:00! Všetky potrebné informácie sú na letáčikoch vzadu, a aj na
stránke, v úvode. Tešíme sa na spoločný čas!
2. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
3. Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
4. Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
5. Na piatok, 12.5.2017, je zvolané aj stretnutie zborového presbyterstva, ktoré bude v kostole v Hlohovci
o 18:00. Prosím ešte tých z presbyterov, ktorí sa nezapísali do zvolávacej listiny, aby tak urobili dnes, po
Službách Božích u bratov a sestry kurátorov. Ďakujem Vám!
6. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích počas 4. nedele po
Veľkej noci v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
Z ďalšieho programu:
Od 26.5. do 28.5. sa nám začne naša plánovaná rodinná víkendovka, na ktorú ešte raz pozývame nielen
rodiny s deťmi, ale aj jednotlivcov, ktorí by sa chceli bližšie spoznávať a stráviť spolu čas ako jedna rodina
Pánom Bohom milovaných detí. Cena za pobyt bude okolo 15 - 20 € za osobu v prípade celého pobytu, deti
budú mať pobyt hradený z mládežníckeho fondu CZ. Dôležité je, že ak sa Vám nedá prísť na celý pobyt, nič sa
nedeje, pozývame Vás aspoň na 1-2 dni, najlepšie na nedeľu, ktorá bude vyvrcholením celej víkendovky, a mohla
by byť pre nás aj akýmsi "zborovým" dňom v rámci možností centra "Prameň na Súši". Viacej informácií na
stránke, ako aj na plagáte.
Oznamy, 4. nedeľa po Veľkej noci, 14.5.2017
a) Dnes poobede bude v Evanjelickom kostole v Petržalke o 14:30 stretnutie spevokolov BAS k 500.
výročiu Reformácie pod názvom: "Reformácia a hudba".
b) Pre všetkých, ktorí majú záujem máme pripravené fotky zo zborového výletu v Podolí a v Ducovom,
stačí si iba priniesť USB kľúč s kapacitou 1 GB.
c) Tiež máme pripravené DVD s nahrávkou Služieb Božích z Veľkonočnej nedele, vysielaných
televíziou TA3. Záujemci o DVD nech sa zapíšu u bratov a sestry kurátorov.
d) V dnešnú nedeľu uzatvárame prihlasovanie na víkendovku v centre Prameň na Súši. Ak ešte niekto z
Vás má záujem, prosím, dajte mi vedieť.
e) Na utorok máme ohlásený pohreb našej spolusestry Anny Halákovej, rod. Slížikovej, ktorý bude v
Sasinkove o 15:00.
f) Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
g) Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
h) Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
i) Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích počas 5.
nedele po Veľkej noci v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
j) Budúcu nedeľu poobede bude seniorálne stretnutie záujemcov o zborovú diakoniu na tému: "Cirkev
bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou", ktoré bude v Evanjelickom
kostole vo Svätom Jure o 14:30.
Z ďalšieho programu:
Od 26.5. do 28.5. sa nám začne naša plánovaná rodinná víkendovka, na ktorú ešte raz pozývame nielen
rodiny s deťmi, ale aj jednotlivcov, ktorí by sa chceli bližšie spoznávať a stráviť spolu čas ako jedna rodina
Pánom Bohom milovaných detí. Cena za pobyt bude okolo 15 - 20 € za osobu v prípade celého pobytu, deti
budú mať pobyt hradený z mládežníckeho fondu CZ. Dôležité je, že ak sa Vám nedá prísť na celý pobyt, nič sa
nedeje, pozývame Vás aspoň na 1-2 dni, najlepšie na nedeľu, ktorá bude vyvrcholením celej víkendovky, a mohla
by byť pre nás aj akýmsi "zborovým" dňom v rámci možností centra "Prameň na Súši". Viacej informácií na
stránke, ako aj na plagáte.

Taktiež dávame do pozornosti aj 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. Ďalšie informácie
budú priebežne zverejnené na stránke, v oznamoch a na nástenkách.
Oznamy, 5. nedeľa po Veľkej noci, 21.5.2017











V utorok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove s našou spolusestrou, pani Annou
Halákovou, rod. Slížikovou, zosnulou vo veku 83 rokov.
Dnes poobede bude seniorálne stretnutie záujemcov o zborovú diakoniu na tému: "Cirkev bez diakonie
nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou", ktoré bude v Evanjelickom kostole vo Svätom Jure
o 14:30.
DVD z Veľkonočnej nedele bude pre zapísaných záujemcov k dispozícii o týždeň v nedeľu.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
Vo štvrtok bude sviatok Vstúpenie Pána na nebo, ktorý zasvätíme Službami Božími v Sasinkove a
Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
Mládež sa tento piatok nestretne.
V piatok o 10:00 odchádzame na víkendovku rodín do centra Prameň na Súši.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích počas nedele po
Vstúpení v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 (zastupuje br. farár ThB. Milan Hargaš) 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
už na webovej stránke v sekcii „Spoločenstvá“, budú tiež k dispozícii aj vytlačené v kostoloch. Ďalšie informácie
budú priebežne zverejnené na stránke, v oznamoch a na nástenkách.
Oznamy, nedeľa po Vstúpení, 28.5.2017










Od pondelka sa začnú modlitbové večery, s ktorými sa chceme intenzívnejšie pripraviť na slávenie
Svätodušných sviatkov. Bývať budú o 17:00: v pondelok v Sasinkove, v utorok v Pastuchove a stredu
v Hlohovci.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 1. slávnosť
Svätodušnú v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30 s VP a s DB.
V budúcu nedeľu Vás tiež srdečne 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.
Budúci pondelok 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.

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
už na webovej stránke v sekcii „Spoločenstvá“, budú tiež k dispozícii aj vytlačené v kostoloch. Ďalšie informácie
budú priebežne zverejnené na stránke, v oznamoch a na nástenkách.

Taktiež dávame do pozornosti podujatie Noc kostolov, ktoré sa uskutoční v piatok, 9. júna 2017 od
18:00 v kostole v Hlohovci. Začneme večernými Službami Božími, po nich budeme pokračovať panelmi
o reformácii a ďalším programom.
Napokon dávame do pozornosti naplánovaný deň detí, ktorý organizujeme spoločne s obcou
Pastuchov pre všetky deti, ktorý bude v sobotu, 10. júna 2017 na ihrisku v Pastuchove. Pre deti je tam
pripravených veľa hier, ale nudiť sa nebudú ani dospelí. Srdečne pozývame!
Všetky oznamy sú priebežne uverejnené aj na našej webovej stránke...

