Oznamy, 5. nedeľa po Veľkej noci 6.5.2018
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Včera sme v kostole v Hlohovci pokrstili malé dievčatko, Idku Javorovú. Malej Idke a jej rodičom
prajeme veľa Božej milosti na ceste nasledovania Pána Ježiša Krista.
V Hlohovci sme ukončili zbierku na ozvučenie kostola. Úspešne sme vyzbierali potrebnú sumu a po
odsúhlasení presbyterstva bola zakúpená potrebná súprava, ktorú už stačí iba nainštalovať. Všetkým
Vám zo srdca ďakujeme za Vaše milodary a podporu!
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.
V utorok, 8.5.2018, sa chystáme na plánovaný zborový výlet do Beckova a Nového Mesta nad Váhom.
Odchod bude o 9:00 spred fary autami, kto z nás nebude mať odvoz, dajte nám, prosím, vedieť po
Službách Božích, aby sme Vás vedeli prerozdeliť na voľné miesta v autách. O 10:30 máme objednaný
hromadný vstup na Beckovský hrad spolu s výkladom. Po prehliadke hradu sa na lúke pod hradom
stretneme v modlitbovom spoločenstve a po ňom sa presunieme do Nového Mesta nad Váhom, kde
budeme mať okolo 13:00 obed v reštaurácii Kačabar. Po obede sa ešte môžeme prejsť na Kamennú,
vcelku nenáročná prechádzka s krásnymi výhľadmi na panorámu mesta a okolia. Tešíme sa na
spoločenstvo!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Vo štvrtok, 10.5.2018, bude sviatok Vstúpenia Pána Ježiša Krista na nebo. Služby Božie zasvätíme v
Sasinkove a Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00, v rámci ktorých bude skúška konfirmandov pred
slávnosťou konfirmácie.
V piatok sa stretne spoločenstvo Dorastu na fare o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na celozborových Službách Božích na
nedeľu po Vstúpení so slávnosťou konfirmácie v Hlohovci o 10:00 s VP.
Taktiež v budúcu nedeľu bude seniorálne stretnutia SEŽ v Prašníku o 15:00 s témou: „Chvála súcej
ženy...“ (CZ Vrbové).
A napokon sme na budúcu nedeľu dostali ešte jedno pozvanie a to na prezentáciu knihy o SEAVC v
Srbsku, ktorú nedávno publikovala ses. farárka Svetlana Vojnić - Feldy, toto podujatie bude o 19:00 vo
Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave (CZ Bratislava - Staré mesto).

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa po Vstúpení 13.5.2018
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Chceme sa poďakovať všetkým Vám, ktorí ste v uplynulom týždni akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
príprave kostola v Hlohovci: ďakujem za zapojené a nastavené ozvučenie kostola, ďakujem za brigádu
okolo kostola a ďakujem aj za výzdobu kostola. Pán Boh Vám to všetkým odplať hojným požehnaním!
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.
V piatok sa stretne spoločenstvo Dorastu na fare o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na Svätodušnú
nedeľu v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s VP a DB.
Na Svätodušný pondelok Vás pozývame na popoludňajšie Služby Božie v Sasinkove o 16:00 s VP, v
Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
V budúcu nedeľu Vás pozývame na 1. večer s hosťom: JUDr. Petrom Peružekom, s ktorým sa budeme
rozprávať a diskutovať na tému „Susedské vzťahy“. Stretneme sa v kostole v Hlohovci o 16:00.

Z ďalšieho programu:
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“.
Tiež Vám dávame do pozornosti 2. ročník podujatia „Noc kostolov“ v kostole v Hlohovci, ktoré bude v
piatok, 25.5.2018 od 18:00.

Taktiež je pred nami Deň detí, ktorý bude 2.6.2018 na ihrisku v Pastuchove. Pripomínam tiež, že tento
rok bude v tom čase podobné podujatie aj na ihrisku v Sasinkove.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, Svätodušná nedeľa 20.5.2018
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Dnes o 16:00 Vás pozývame do kostola v Hlohovci na 1. večer s hosťom: JUDr. Petrom Peružekom, s
ktorým sa budeme rozprávať a diskutovať na tému "Susedské vzťahy".
Na Svätodušný pondelok Vás pozývame na popoludňajšie Služby Božie v Sasinkove o 16:00 s VP, v
Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
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.
V piatok bude v kostole v Hlohovci 2. ročník podujatia "Noc kostolov", začneme Službami Božími o
18:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na nedeľu Sv.
Trojice 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 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 je pred nami Deň detí, ktorý bude 2.6.2018 na ihrisku v Pastuchove. Pripomínam tiež, že tento
rok bude v tom čase podobné podujatie aj na ihrisku v Sasinkove.
Napokon sú pred nami voľby biskupa ZD, ktorých termín je stanovený na 3.6.2018. Volebné konventy
zadržíme vo všetkých kostoloch v rámci skrátených Služieb Božích (1. oznámenie).
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa Sv. Trojice 27.5.2018
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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, okrem utorka.
Konfirmandi prváci sa tento týždeň nestretnú.
V piatok sa stretne spoločenstvo dorastu na fare o 17:00.
V sobotu bude na ihriskách v Sasinkove a v Pastuchove pripravené podujatie pre deti a mládež pri
príležitosti Dňa detí, srdečne pozývame v mene oboch obcí deti a mládež!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 1. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30. V rámci skrátených Služieb
Božích zadržíme volebné konventy na funkciu biskupa ZD vo všetkých kostoloch (2. oznámenie).
Z tohto dôvodu nebude DB v Pastuchove.
Prosíme Vás o strpenie pri voľbách, ako aj pri prípadnom meškaní na Služby Božie, a taktiež Vás
prosíme, aby sme v každom kostole boli flexibilne pripravení na funkcie pri volebnom konvente: všade 1
zapisovateľ, 2 overovatelia a 3 členovia volebnej komisie. Vopred Vám ďakujeme za ochotu, strpenie a
vkladáme naše rozhodovanie do Božej milosti. Nech Pán vedie tieto voľby aj našu cirkev a oslávi sa v
nej, ako aj v nás nehodných!

Z ďalšieho programu:

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“.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

