Oznamy, 2. nedeľa po Veľkej noci, 5.5.2019
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Včera sa uskutočnil 10. ročník pochodu zo Sasinkova a Pastuchova do Nových Sadov, po stopách
predkov, chodiacich na Služby Božie do tamojšieho kostola. Ďakujeme Pánu Bohu toto stretnutie! A
ďakujeme br. Rybovi, i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek obetavým spôsobom podieľali na prípravách,
organizácii a milom priebehu tohto stretnutia.
Včera uzavreli manželstvo v kostole v Hlohovci snúbenci: Ondrej Slížik, ev.a.v. a Dominika, r. Bendová,
r. kat. Mladým manželom žehnáme a prajeme veľa Božej milosti na spoločnej ceste životom.
Opäť máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V sobotu je pred nami rodinný deň v Sasinkove, ktorý bude od 10:00 do cca. 17:00. Stretneme sa na
sasinkovskom ihrisku. Pripravené budú športové aktivity pre deti aj rodičov (vybíjaná, bedminton,
futbal...), po nich sa presunieme na chatu v Sasinkove, kde bude spoločná opekačka. Pozvite pokojne aj
priateľov a známych, prípadne vezmite deti z rodín (ale aby mali dozor). Občerstvenie bude hradené z
prostriedkov o.z. ThDr. Jána Hanu. Tí, ktorí sa chystáte, nahláste sa prosím ses. dozorkyni alebo Janke
Makýšovej, aby sme vedeli pripraviť dostatok občerstvenia.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 3. nedeľu po Veľkej noci v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Pastuchove o 11:30 s DB.
Taktiež počas budúcej nedele už budeme mať pripravené spomienkové šálky s výročiami ThDr. Jána
Hanu. Nakoľko sme si ju objednali v hojnom počte, výsledná cena je 5,- €/1 ks.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 3. nedeľa po Veľkej noci, 12.5.2019
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

V stredu sme sa na cintoríne v Pastuchove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s naším spolubratom, pánom
Milanom Líškom, zosnulým vo veku 79 rokov. Prosíme Pána, aby On potešil smútiacu rodinu!
Včera sa v Sasinkove uskutočnilo rodinné stretnutie nielen rodín s deťmi, ale i jednotlivcov a všetkých,
ktorí chceli zažiť aj iné možnosti zborového života. Ďakujeme Pánu Bohu za toto stretnutie! A
ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek obetavým spôsobom podieľali na prípravách, organizácii a
milom priebehu tohto stretnutia. Ďakujeme tiež obci Sasinkovo za zapožičanie ihriska a priestorov pri
ňom, ako aj o.z. ThDr. Jána Hanu a za financovanie občerstvenia.
Máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Máme pre Vás pripravené sľúbené spomienkové šálky s výročiami ThDr. Jána Hanu. Cena jednej šálky je
5,- €.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 4. nedeľu po Veľkej noci 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:
Predsedníctvo CZ ECAV Hlohovec zvoláva zasadnutie zborového presbyterstva na piatok, 24.5.2019 (o
dva týždne) o 18:00 v kostole v Hlohovci.
Výbor o.z. ThDr. Jána Hanu zvoláva zasadnutie členskej schôdze členov o.z. na nedeľu, 26.5.2019 (opäť
o dva týždne) o 18:00 v kostole v Hlohovci.
Oznamy, 4. nedeľa po Veľkej noci, 19.5.2019
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Máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Máme pre Vás pripravené sľúbené spomienkové šálky s výročiami ThDr. Jána Hanu. Cena jednej šálky je
5,- €.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
(Iba v HC) Vo štvrtok, o 10:00, bude v Hlohovci brigáda pri kostole. Budeme pokračovať v čistení plota
a v prípade pekného počasia natierať očistené časti základnou farbou.
V piatok bude zasadnutie zborového presbyterstva o 18:00 v kostole v Hlohovci.
V sobotu, ak bude pekné počasie, pôjdeme na už dávnejšie oznámený výlet na hrad Dobrá Voda.
Stretneme sa o 9:00 pred farou. Treba si vziať vodu a stravu. Tešíme sa na spoločenstvo!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.
Na budúcu nedeľu zvoláva Výbor o.z. ThDr. Jána Hanu zasadnutie členskej schôdze členov o.z. o 18:00
v kostole v Hlohovci.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
O dva týždne, v nedeľu po Vstúpení, 2.6.2019, bude opäť v našom CZ slávnosť konfirmácie. Slávnostné
celozborové SB budú v Hlohovci o 10:00.
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,- €.
Oznamy, 5. nedeľa po Veľkej noci, 26.5.2019
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V piatok sa uskutočnila prvá etapa natierania plota okolo kostola v Hlohovci. Všetkým zúčastneným
úprimne ďakujem za pomoc a pozývam na pokračovanie prác, ktoré budú...
Dnes popoludní, o 18:00 v kostole v Hlohovci, zvoláva Výbor o.z. ThDr. Jána Hanu zasadnutie členskej
schôdze členov o.z.
Máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Máme pre Vás pripravené sľúbené spomienkové šálky s výročiami ThDr. Jána Hanu. Cena jednej šálky je
5,- €.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú po posledný krát v utorok na fare o 15:30.
Vo štvrtok zasvätíme sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo. Večerné Služby Božie budú v Sasinkove a
v Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00 spolu s predstavením konfirmandov.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú celozborové Služby Božie na nedeľu po
Vstúpení so slávnosťou konfirmácie v Hlohovci o 10:00 s VP. Detská besiedka v tento deň nebude.
Na budúcu nedeľu sme pozvaní, o 18:00 do Rímsko - katolíckeho kostola sv. Michala v Hlohovci, na
medzinárodný vokálny koncert zoskupení: Vox Aurumque zo Slovenska a Leikong Blandakor z Nórska.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
O dva týždne zasvätíme Svätodušné sviatky. Služby Božie na 1. slávnosť Svätodušnú budú v nedeľu,
9.6.2019 v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s VP a DB.
Na Svätodušný pondelok budú Večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00, v Sasinkove o 16:00 s VP a
v Hlohovci o 18:00.
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,- €.

