Oznamy, 3. pôstna nedeľa, 4.3.2018
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Máme na predaj nové pašiové spevníky. Záujemci si ich môžu zakúpiť v cene 3,50 € za kus.
Máme pre Vás pripravenú vytlačenú výročnú správu farára o živote CZ v roku 2017, je vzadu v kostole.
Taktiež 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.
Radi by sme Vás pozvali do novej zbierky - prosíme ochotných bratov a najmä sestry, ktoré majú
prebytočnú vlnu na štrikovanie a už ju nepotrebujú, aby ju priniesli. Sestra Anna Medveďová z nej
vyrába svetríky a deky pre deti v Afrike (môžete si ich pozrieť pri východe z kostola). Vlnu môžete
priniesť pred alebo po Službách Božích. Ďakujeme Vám!
Konfirmandom prvákom iba pripomíname, že po prázdninách na nich čaká prvý postupový test, veríme,
že sa naň zodpovedne pripravia. Rozsah učebnej látky nájdu na webovej stránke v sekcii „Aktuálne“.
V tomto týždni nebudeme mať stredtýždňové večerné Služby Božie z dôvodu dovolenky oboch
duchovných, budeme v nich pokračovať až v nasledovnom týždni po 4. pôstnej nedeli.
V prípade nutnosti, kontaktujte, prosím, počas dovolenky sestru farárku z Horných Zeleníc. Jej číslo
bude vyvesené, a taktiež je aj v Tranovského ročenke.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 4. pôstnu
nedeľu v Sasinkove o 8:30, Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 4. pôstna nedeľa, 11.3.2018
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Máme na predaj nové pašiové spevníky. Záujemci si ich môžu zakúpiť v cene 3,50 € za kus.
Máme pre Vás pripravenú vytlačenú výročnú správu farára o živote CZ v roku 2017, je vzadu v kostole.
Taktiež 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.
Prosíme ochotných bratov a najmä sestry, ktoré majú prebytočnú vlnu na štrikovanie a už ju
nepotrebujú, aby ju priniesli. Sestra Anna Medveďová z nej vyrába svetríky a deky pre deti v Afrike
(môžete si ich pozrieť pri východe z kostola). Vlnu môžete priniesť pred alebo po Službách Božích.
Ďakujeme Vám!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
V týždni budeme pokračovať v pôstnych večerných Službách Božích: v utorok v Hlohovci o 17:00, v
stredu v Pastuchove o 17:00 a vo štvrtok v Sasinkove o 16:00.
V piatok sa stretne spoločenstvo Dorastu na fare o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 5. pôstnu
nedeľu - Smrtnú - v Pastuchove o 8:30, Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB. Iba
pripomínam, že sú to prvé z pašiových Služieb Božích, nezabudnite si, prosím, pašiové spevníky.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 5. pôstna nedeľa – Smrtná – 18.3.2018
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V uplynulom týždni, sme sa v stredu v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Hlohovci s pánom
Jánom Zemkom, zosnulým vo veku 82 rokov.
Prinášame Vám pozdravy od bratov a sestier z Bratislavského seniorátu, s ktorými sme sa včera stretli na
seniorálnom konvente v Bratislave - Prievoze. Pozdravuje Vás predsedníctvo seniorátu, ako aj brat
biskup ZD.
Máme na predaj nové pašiové spevníky. Záujemci si ich môžu zakúpiť v cene 3,50 € za kus.
Máme pre Vás pripravenú vytlačenú výročnú správu farára o živote CZ v roku 2017, je vzadu v kostole.
Taktiež 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.
Ďakujeme Vám za doteraz prinesenú vlnu do zbierky, vážime si akúkoľvek ochotu a dar!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.

V týždni budeme pokračovať v pôstnych večerných Službách Božích: v utorok v Hlohovci o 17:00, v
stredu v Pastuchove o 17:00 a vo štvrtok v Sasinkove o 16:00.
10. V piatok sa stretne spoločenstvo Dorastu na fare o 17:00.
11. Budúcu nedeľu sa v skorých ranných hodinách mení zimný čas na letný, tj posúva sa o jednu hodinu
dopredu.
12. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 6. pôstnu
nedeľu - Kvetnú - v Sasinkove o 8:30, Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB. Opäť
pripomínam, že sú to druhé z pašiových Služieb Božích, nezabudnite si, prosím, pašiové spevníky.
9.

Oznam o zbierke na ozvučenie kostola v Hlohovci:
Bratia a sestry, v našom kostole sme prestali používať mikrofóny. Žiaľ, celé ozvučenie po rokoch
doslúžilo. Vzhľadom k nepriaznivému finančnému stavu zboru, najmä časti Hlohovec, vás chceme poprosiť o
milodary na ozvučenie kostola. Cena nového je približne 1500,- €.
V septembri nás čaká zborový deň, v tomto roku sa bude konať v Hlohovci a táto akcia je tiež spojená s
nemalými finančnými nákladmi. Taktiež vás prosíme o jej podporu. Pán vidí našu ochotu dávať a štedro ju
odmení.
Oznam o Detskej besiedke v Sasinkove a Pastuchove (nie v HC):
Ponúkame Vám možnosť priniesť aj malé deti na Služby Božie. Tieto detičky môžu ísť na Detskú
besiedku spolu s vedúcimi besiedky. Sú pre ne pripravené hračky, detský kútik s kobercom. Ak deti na začiatok
nezvládnu byť bez rodičov, môžete ísť s nimi, kým si postupne zvyknú. Pri akomkoľvek probléme dieťa
samozrejme prinesieme naspäť do kostola za rodičmi. Detská besiedka je určená pre deti od najútlejšieho veku
do 12 rokov. Väčšie deti, a najmä konfirmandi, sa zúčastňujú Služieb Božích v plnom rozsahu.
Oznam o dovolenke RoS:
Pozývame Vás na dovolenku RoS, určenú pre všetkých v zbore, ktorá sa bude konať od 15.7.2018
poobede do 21.7.2018 v Gerlachove, dedinke pod Tatrami. Cena ubytovania je 6,- € na deň. Ak máte záujem a
chcete sa dozvedieť viac, kontaktujte buď nás, alebo ses. zb. dozorkyňu. Pozývame všetkých, nielen rodiny, ale
aj jednotlivcov a starších, či mladších. Program bude individuálny, veríme, že prežijeme spolu požehnané chvíle.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 6. pôstna nedeľa – Kvetná – 25.3.2018
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Včera sme v kostole v Hlohovci požehnali jubilujúcich manželov Jozefa a Boženu Košnárovcov, pri
príležitosti 50. výročia uzavretia manželstva.
V Hlohovci sme minulý týždeň začali zbierku na ozvučenie kostola, prispievať môžete do označenej
pokladničky pri východe z kostola, ale aj osobne sestre pokladníčke. Vopred Vám ďakujeme za Vašu
pomoc!
Máme na predaj nové pašiové spevníky. Záujemci si ich môžu zakúpiť v cene 3,50 € za kus.
Máme pre Vás pripravenú vytlačenú výročnú správu farára o živote CZ v roku 2017, je vzadu v kostole.
Taktiež 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 štvrtka a piatka,
nakoľko sa začínajú Veľkonočné prázdniny.
Konfirmačná príprava v tomto týždni nebude.
V Tichom týždni budeme pokračovať v duchovných aktivitách: v pondelok bude modlitbový večer o
17:00 v Sasinkove, v utorok bude modlitbový večer o 17:00 v Hlohovci, v stredu bude modlitbový večer
o 17:00 v Pastuchove.
Na Zelený štvrtok sa stretneme na Službách Božích s VP o 16:00 v Sasinkove a v Pastuchove a o 18:00 v
Hlohovci.
Na Veľký piatok sa stretneme na pašiových Službách Božích v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a
v Sasinkove o 11:30.

Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na slávnostných Službách Božích na
Veľkonočnú nedeľu v Sasinkove o 8:30, Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s VP.
12. Na Veľkonočný pondelok sa stretneme na Službách Božích v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s
VP a v Sasinkove o 11:30 s VP.
13. Predsedníctvo CZ zvoláva na utorok po Veľkej noci (3.4.2018) zasadnutie zborového presbyterstva,
ktoré bude v kostole v Hlohovci o 18:00.
11.

Oznam o Detskej besiedke v Sasinkove a Pastuchove (nie v HC):
Ponúkame Vám možnosť priniesť aj malé deti na Služby Božie. Tieto detičky môžu ísť na Detskú
besiedku spolu s vedúcimi besiedky. Sú pre ne pripravené hračky, detský kútik s kobercom. Ak deti na začiatok
nezvládnu byť bez rodičov, môžete ísť s nimi, kým si postupne zvyknú. Pri akomkoľvek probléme dieťa
samozrejme prinesieme naspäť do kostola za rodičmi. Detská besiedka je určená pre deti od najútlejšieho veku
do 12 rokov. Väčšie deti, a najmä konfirmandi, sa zúčastňujú Služieb Božích v plnom rozsahu.
Oznam o dovolenke RoS:
Pozývame Vás na dovolenku RoS, určenú pre všetkých v zbore, ktorá sa bude konať od 15.7.2018
poobede do 21.7.2018 v Gerlachove, dedinke pod Tatrami. Cena ubytovania je 6,- € na deň. Ak máte záujem a
chcete sa dozvedieť viac, kontaktujte buď nás, alebo ses. zb. dozorkyňu. Pozývame všetkých, nielen rodiny, ale
aj jednotlivcov a starších, či mladších. Program bude individuálny, veríme, že prežijeme spolu požehnané chvíle.
Oznam o 1. valnom zhromaždení OZ ThDr. Jána Hanu
Pozývame Vás na prvé valné zhromaždenie OZ ThDr. Jána Hanu, na ktorom budeme konštituovať
orgány OZ a rozprávať sa o možnostiach, ako a v čom sa najefektívnejšie uplatniť. Toto zhromaždenie bude
13.4.2018 o 18:00 v kostole v Hlohovci. Srdečne pozývame každého, kto má záujem zapojiť sa do činnosti OZ.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

