Oznamy, 1. pôstna nedeľa, 5.3.2017
1.) V stredu sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Hlohovci s pánom Ing. Petrom Hlavatkom,
zosnulým vo veku 62 rokov.
2.) V poslednom čísle časopisu Nové smerovatky sme uverejnili prosbu o vykonanie zbierky staršieho
šatstva, tentokrát v nasledovnom zložení: (viac na nástenkách)
a) Detský domov Nitra: pančuchy všetky veľkosti, body na 1 – 1,5 roka a tepláky na traky veľ. cca. 110.
b) Detský domov Teen Challenge: zachovalejšie a lepšie oblečenie pre dievčatá vo veku od 13 do 19 rokov.
c) DFN Bratislava – Kramáre: pyžamá pre väčšie dievčatá alebo niečo, čo sa dá použiť ako pyžamo (tričká,
kraťasy, tepláky atď.)
3.) Máme v predaji 3 ks (po 1 ks v každom kostole) nového vydania Evanjelického spevníka v cene 10,- €.
4.) Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
5.) Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
6.) V stredu budeme pokračovať v stredtýždňových večerných Službách Božích v Hlohovci o 18:00.
7.) Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
8.) Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas 2. pôstnej
nedele v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s VP.
Z ďalšieho programu:
V spolupráci so spoločenstvom Prameň na Súši sa nám podarilo dohodnúť termín na 1. zborovú
víkendovku pre rodiny s deťmi (ale nie len pre nich), kde by sme sa chceli zoznámiť a zblížiť, vzájomne sa
zdieľať a povzbudzovať, prežiť čas s Pánom Bohom v neformálnom prostredí centra Prameň na Súši.
Samozrejme, že okrem toho čakajú na nás hry, aktivity a výlet... To všetko v termíne od 5.5. do 8.5.2017.
Dávame tento termín do Vašej pozornosti už teraz, aby čím viacerí z nás mohli prísť... Detaily budú priebežne
upresnené v oznamoch, na webe a nástenkách.
Oznamy, 2. pôstna nedeľa, 12.3.2017
1.) V uplynulom týždni bola úspešne spustená webová stránka CZ: www.ecavhc.sk. Priebežne ju dopĺňame
najmä v aktualitách, postupne bude rásť celý jej rozsah a odstránené prípadné chyby. Všetky aktuálne
informácie, vrátane oznamov a plánovaných podujatí tam už môžete nájsť.
2.) V poslednom čísle časopisu Nové smerovatky sme uverejnili prosbu o vykonanie zbierky staršieho
šatstva ale aj novšieho šatstva pre deti a mládež. Viacej v časopise, v aktualitách na webovej stránke a na
nástenkách.
3.) Máme v predaji 3 ks (po 1 ks v každom kostole) nového vydania Evanjelického spevníka v cene 10,- €.
4.) Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
5.) Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
6.) V stredu budeme pokračovať v stredtýždňových večerných Službách Božích v Hlohovci o 18:00. Viacej
k téme na plagátiku na nástenke.
7.) Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
8.) V sobotu bude vo Vrbovom zasadnutie seniorálneho konventu BAS, prosíme Vás o modlitby za tento
konvent, aby priniesol perspektívne a povzbudivé závery pre náš seniorát.
9.) Budúcu nedeľu budú v Beckove, v rodisku J. M. Hurbana, celonárodné oslavy pri príležitosti 200.
výročia narodenia tohto velikána. Viacej informácií na plagátiku na nástenke, ako aj na webovej stránke
CZ.
10.)Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas 3. pôstnej
nedele v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
Z ďalšieho programu:
V piatok, 24.3.2017, bude v Hlohovskom kostole 1. večer s hosťom na tému „Slováci na Dolnej zemi“.
Tento večer bude spojený s prezentáciou mnohých fotografií, úsmevných príhod zo života našich krajanov
a postrehmi etnológov z ich výskumov na Dolnej zemi. Stretneme sa o 17:00. Informácie budú aj na nástenke
a na webe.

V nedeľu, 26.3.2017, bude v Hlohovskom kostole koncert hudobného telesa Zvonkohra z CZ Košariská
– Priepasné, pod vedením tamojšej ses. farárky Mgr. Zuzany Durcovej. Plagátik bude na nástenkách, dávame
tento koncert do Vašej pozornosti, ide o skutočne hodnotný, duchovno – umelecký zážitok. Osobne som zvlášť
zvedavý, nakoľko toto teleso rozšírilo svoj repertoár zvončekov o ďalšiu oktávu, určite to bude o to viacej stáť
za to. Koncert bude o 15:00. Informácie budú aj na webe.
V spolupráci so spoločenstvom Prameň na Súši sa nám podarilo dohodnúť termín na 1. zborovú
víkendovku pre rodiny s deťmi (ale nie len pre nich), kde by sme sa chceli zoznámiť a zblížiť, vzájomne sa
zdieľať a povzbudzovať, prežiť čas s Pánom Bohom v neformálnom prostredí centra Prameň na Súši.
Samozrejme, že okrem toho čakajú na nás hry, aktivity a výlet... To všetko v termíne od 5.5. do 8.5.2017.
Dávame tento termín do Vašej pozornosti už teraz, aby čím viacerí z nás mohli prísť... Detaily budú priebežne
upresnené v oznamoch, na webe a nástenkách.
Oznamy, 3. pôstna nedeľa, 19.3.2017
1.) Včera sa vo Vrbovom uskutočnil seniorálny konvent BAS, jeho uznesenia zverejníme na stránke aj na
nástenke hneď, ako nám bude doručená zápisnica. Prinášame Vám srdečné pozdravy od predsedníctva
seniorátu, ako aj od Vrbovských cirkevníkov.
2.) V poslednom čísle časopisu Nové smerovatky sme uverejnili prosbu o vykonanie zbierky staršieho
šatstva ale aj novšieho šatstva pre deti a mládež. Viacej v časopise, v aktualitách na webovej stránke a na
nástenkách.
3.) Máme v predaji 2 ks nového vydania Evanjelického spevníka v cene 10,- €.
4.) Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
5.) Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
6.) V stredu budeme pokračovať v stredtýždňových večerných Službách Božích v Hlohovci o 18:00. Viacej
k téme na plagátiku na nástenke.
7.) Mládež sa v piatok nestretne, kvôli prípravám na 1. večer s hosťami.
8.) V piatok nás teda čaká 1. večer s hosťami na tému „Slováci na Dolnej zemi“. Tento večer bude spojený
s prezentáciou mnohých fotografií, úsmevných príhod zo života našich krajanov a postrehmi etnológov
z ich výskumov na Dolnej zemi. Stretneme sa o 17:00. Informácie sú na nástenke a na webe.
9.) Budúcu nedeľu nás čaká zmena zimného času na letný.
10.)Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas 4. pôstnej
nedele v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
Budúcu nedeľu, 26.3.2017, bude v Hlohovskom kostole koncert hudobného telesa Zvonkohra z CZ Košariská –
Priepasné, pod vedením tamojšej ses. farárky Mgr. Zuzany Durcovej. Dávame tento koncert do Vašej
pozornosti, ide o skutočne hodnotný, duchovno – umelecký zážitok. Koncert bude o 15:00. Informácie sú na
plagátiku aj na webe. Chceme Vás touto cestou poprosiť aj o občerstvenie pre účinkujúcich, o slané a sladké
pečivo a tiež o pomoc pri občerstvení.
Oznamy, 4. pôstna nedeľa, 26.3.2017
1.) V piatok sme v Hlohovskom kostole privítali v rámci 1. večera s hosťom prof. PhDr. Jaroslava Čukana,
CSc., a doc. PhDr. Borisa Michalíka, PhD., ktorí k nám prišli s prednáškou na tému Slováci na Dolnej
zemi a týmto spôsobom čiastočne pripomenuli odkaz J. M. Hurbana medzi našimi krajanmi. Vzadu
v kostole je niekoľko panelov a máp zo spomínanej prednášky. Tieto panely postupne vystavíme aj
v kostole v Sasinkove a Pastuchove. Ak budete chcieť, zastavte sa pri nich. Veríme, že nasledovný večer
s hosťom budúci mesiac zaujme viacerých...
2.) V dnešný deň končíme zbierku šatstva pre deti a mládež. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí týmto
spôsobom prejavili praktickú pomoc tým, čo ju potrebujú.
3.) V dnešné poobedie, o 15:00, nás čaká v Hlohovskom kostole koncert hudobného telesa Zvonkohra
z CZ Košariská – Priepasné, pod vedením tamojšej ses. farárky Mgr. Zuzany Durcovej. Srdečne
pozývame všetkých Vás a prosíme aj o pomoc pri občerstvení, taktiež aj o sladké a slané pečivo pre
hostí. Ďakujeme Vám a spoločne sa tešíme na hodnotný zážitok.
4.) (Len v HC) Dostali sme krásnu reformačnú sviecu od rodiny Osuskej z Leopoldova. Darcom veľmi
pekne ďakujeme a prajeme si, aby aj táto svieca bola pre nás pripomienkou, že 500. výročie Reformácie
nás opätovne pozýva byť svetlom sveta!
5.) Máme v predaji 2 ks nového vydania Evanjelického spevníka v cene 10,- €.

6.) Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
7.) Konfirmandi sa stretnú v utorok na fare o 16:00.
8.) V stredu budeme pokračovať v stredtýždňových večerných Službách Božích v Hlohovci o 18:00. Viacej
k téme na plagátiku na nástenke. Taktiež je v stredu možnosť modlitbového stíšenia sa cca. 30 min. pred
Službami Božíme. Srdečne pozývame!
9.) Mládež sa stretne v piatok na fare o 15:00.
10.)Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích počas 5. pôstnej
nedele – Smrtnej – v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30 s DB. Nezabudnite si
priniesť namiesto Evanjelického spevníka Pašie.
Z ďalšieho programu:
Pred krátkym časom oslovil náš Cirkevný zbor br. gen. biskup so žiadosťou, že by nás rád navštívil na
Službách Božích počas Veľkonočnej nedele, na ktorých by bol slávnostným kazateľom. Tieto Služby Božie
budú v priamom prenose vysielané televíziou TA3. Z tohto dôvodu budú na Veľkonočnú nedeľu celozborové
Služby Božie v Hlohovci o 10:00. Srdečne pozývame všetkých!

