Oznamy, 3. nedeľa po Veľkej noci, 3.5.2020
Vzhľadom na stále prebiehajúci núdzový stav v nielen v Slovenskej republike v dôsledku pandémie
korona vírusu sú stále v platnosti obmedzenia, ktoré nám nedovoľujú stretávať sa na Službách Božích v
našich kostoloch. Napriek tomu Vám ponúkame nahrávky Služieb Božích, pobožností i kázní z
pôstnych večerných Služieb Božích. Sledujte našu webovú stránku v sekcii "Aktuality - SME S VAMI..."
2. V rámci tejto sekcie Vám ponúkame i texty z pobožností a Služieb Božích, ktoré môžete rozširovať pre
ľudí, ktorí nemajú prístup na internet. Nahrávky Služieb Božích si môžete stiahnuť do svojich telefónov
a môžete sa stretnúť v užšom kruhu a spojiť sa pri Službách Božích... Hľadajme cesty, ako sa dá byť pri
Božom Slove a stretajme sa ako bratia a sestry!
3. Spojme sa v modlitbách a prosme Pána, aby nás, našu krajinu i celý svet previedol z tejto zložitej situácie
do lepšej budúcnosti pre nás a pre naše deti! I naďalej sa spoločne stretávajme na modlitbách s celou
našou ECAV o 15:00, ako jedna rodina Božích milovaných detí.
4. Situácia sa pomaly vyvíja k lepšiemu, no stále nevieme, kedy bude možnosť, opäť sa stretávať v našich
kostoloch. Pokiaľ sa v priebehu týždňa čokoľvek zmení, budeme Vás o tom informovať. Tak či tak
pokračujeme v nahrávaní Služieb Božích. V nedeľu, ak nám dá Pán život a zdravie, budú opäť
uverejnené okolo 12:00 hod.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 4. nedeľa po Veľkej noci, 10.5.2020
1. S radosťou a vďakou prijímame skutočnosť, že sa opätovne môžeme stretávať na SB vo všetkých našich
kostoloch. Pokračujeme i v nahrávaní kázní zo Služieb Božích, ako aj v modlitebnej reťazi o 15:00 každý
deň. I naďalej buďme spojení v modlitbách a prosme Pána, aby nás, našu krajinu i celý svet previedol z
tejto zložitej situácie do lepšej budúcnosti pre nás a pre naše deti!
2. Máme k dispozícii výročnú správu farára i výročnú správu OZ JH, sú vzadu v kostole.
3. Ešte stále môžete podporiť OZ JH svojimi 2% z daní, potrebná tlačivá sú vzadu v kostole, ako aj na
našej webovej stránke.
4. (Iba v HC) Ďakujeme za pomoc pri výsadbe záhrady, najmä sestre Anne Medveďovej za jej prácu a
manželom Sobotovým za dovoz rastlín a kôry. Všetkým, ktorí finančne prispeli, ďakujeme za Vaše
milodary, vážime si to a veríme, že Pán Boh vidí aj túto ochotu pomáhať. Zbierku na výsadbu záhrady
naďalej dávame do Vašej štedrej pozornosti.
5. Informácie o detskom tábore a zborovej dovolenke (ak vôbec budú možné) prinesieme neskôr, podľa
aktuálnej situácie pandémie u nás i vo svete.
6. Prosíme Vás dodržiavať dané protiepidemiologické opatrenia, čiže rozostupy minimálne 2 metre, čo
platí aj pri vychádzaní z kostola, prekrytie nosa a úst rúškom a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
Ďakujeme.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 5. nedeľa po Veľkej noci, 17.5.2020
1. (Iba v P) V priebehu týždňa boli vykonané revízie elektriny a bleskozvodov v tomto kostole. Ďakujeme
bratovi Repkovi za jeho prácu a bratovi Roháčkovi, ktorý pomohol v danej veci. Vážime si vašu pomoc
a spoluprácu.
2. V piatok vstúpili do manželstva v Ev. kostole v Hlohovci snúbenci: Ing. Tomáš Gross, ev.a.v. z Gelnice
a Lucia, rod. Černá, r-kat. z Kľačian. Novomanželom vyprosujeme veľa Božieho požehnania na ich
spoločnej ceste.
3. Dnes poobede bude na cintoríne v Pastuchove o 14:00 rozlúčka s našou spolusestrou, p. Ľudmilou
Trgalovou, rod. Martínyovou. Na pohreboch stále platí iba obmedzený počet účastníkov (max. 10),
preto Vás prosíme, aby sme sústrasť rodine prejavili iným spôsobom, najmä našimi modlitbami, a tak ich
podržali v ich zármutku.

4. S radosťou a vďakou prijímame skutočnosť, že sa opätovne môžeme stretávať na SB vo všetkých našich
kostoloch. Pokračujeme i v nahrávaní kázní zo Služieb Božích, ako aj v modlitebnej reťazi o 15:00 každý
deň. I naďalej buďme spojení v modlitbách a prosme Pána, aby nás, našu krajinu i celý svet previedol z
tejto zložitej situácie do lepšej budúcnosti pre nás a pre naše deti!
5. Máme k dispozícii výročnú správu farára i výročnú správu OZ JH, sú vzadu v kostole.
6. Ešte stále môžete podporiť OZ JH svojimi 2% z daní, potrebná tlačivá sú vzadu v kostole, ako aj na
našej webovej stránke.
7. Detský tábor sa pre neistú situáciu ohľadom pandémie v tomto roku neuskutoční. Informácie o zborovej
dovolenke prinesieme neskôr, podľa aktuálnej situácie pandémie u nás i vo svete.
8. Vo štvrtok bude sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo, večerné Služby Božie budú v Pastuchove a v
Sasinkove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
9. Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na nedeľu po
Vstúpení v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci a v Pastuchove o 10:30.
10. Prosíme Vás dodržiavať dané protiepidemiologické opatrenia, čiže rozostupy minimálne 2 metre, čo
platí aj pri vychádzaní z kostola, prekrytie nosa a úst rúškom a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
Ďakujeme.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 29.5.2020 o 18:00, zasadnutie zborového presbyterstva v Ev.
kostole v Hlohovci. Vopred ďakujeme všetkým presbyterom za Váš čas i ochotou!
Oznamy, nedeľa po Vstúpení, 24.5.2020
1. V nedeľu sme sa na cintoríne v Pastuchove rozlúčili s našou spolusestrou, p. Ľudmilou Trgalovou, rod.
Martínyovou vo veku 72 rokov. Prosíme Pána, aby On svojou láskou potešil pozostalú rodinu.
2. Máme k dispozícii výročnú správu farára i výročnú správu OZ JH, sú vzadu v kostole.
3. Ešte stále môžete podporiť OZ JH svojimi 2% z daní, potrebná tlačivá sú vzadu v kostole, ako aj na
našej webovej stránke.
4. Detský tábor sa pre neistú situáciu ohľadom pandémie v tomto roku neuskutoční. Informácie o zborovej
dovolenke prinesieme neskôr, podľa aktuálnej situácie pandémie u nás i vo svete.
5. V piatok o 18:00 bude už raz ohlásené zasadnutie zborového presbyterstva v Ev. kostole v Hlohovci.
Vopred ďakujeme všetkým presbyterom za Váš čas i ochotou!
6. Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na slávnostných Službách Božích
na Svätodušnú nedeľu v Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 s DB a v Pastuchove o 10:30. Od
tejto nedele bude bývať i DB podľa zaužívaného systému.
7. Vo Svätodušný pondelok, 1.6., budú večerné Služby Božie v Pastuchove a v Sasinkove o 16:00 a v
Hlohovci o 18:00.
8. Prosíme Vás dodržiavať dané protiepidemiologické opatrenia, čiže rozostupy minimálne 2 metre, čo
platí aj pri vychádzaní z kostola, prekrytie nosa a úst rúškom a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
Ďakujeme.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
-

