Oznamy, predpôstna nedeľa, 3.3.2019
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Máme pre Vás pripravené prvé tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky v cene
2,- € za kus. (Iba v dedinách) K časopisu chcem len povedať, že na zadnej strane obálky, v stĺpčeku:
„podujatia pred nami“ je nesprávne uvedené slávenie Večere Pánovej v Sasinkove a Pastuchove. Podľa
správnosti to má byť naopak.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní“, v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V stredu sa začína obdobie Veľkého pôstu, začiatok pôstneho obdobia zasvätíme večernými Službami
Božími v Hlohovci o 17:00.
Máme k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 1.pôstnu nedeľu v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB a VP.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 1. pôstna nedeľa, 10.3.2019
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Máme pre Vás pripravené prvé tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky v cene
2,- € za kus. K časopisu chcem len povedať, že na zadnej strane obálky, v stĺpčeku: „podujatia pred
nami“ je nesprávne uvedené slávenie Večere Pánovej v Sasinkove a Pastuchove. Podľa správnosti to má
byť naopak.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní“, v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Od tohto týždňa pokračujeme v stredtýždňovom stretávaní sa na večerných Službách Božích vo
Veľkom pôste. Večerné Služby Božie budú v utorok o 17:00 v Hlohovci, v stredu o 16:00 v Pastuchove
a vo štvrtok o 16:00 v Sasinkove. Viac v rozpise v aktualitách na stránke a na nástenkách v kostoloch.
Máme k dispozícii na zapožičanie USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 2.pôstnu nedeľu v Sasinkove
o 8:30 a po SB posedenie pri káve, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB a VP.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Na budúcu nedeľu poobede, 17.3. o 15:00, Vás srdečne pozývame na výlet RoS na vrch Zobor.
Stretneme sa pred farou a autami sa presunieme do Nitry k liečebnému ústavu. Je to nenáročná túra vhodná pre
všetky vekové kategórie, nielen pre rodiny s deťmi, spojená s poznávaním Nitrianskej lesostepi a jedinečných

výhľadov. A najmä, je spojená so spoločenstvom bratov a sestier nášho Cirkevného zboru! Ak máte problém s
odvozom, dajte nám vedieť. Odvoz zabezpečíme.
V sobotu, 23.3.2019, uplynie 30 rokov od úmrtia prvého zborového farára v obnovenom Cirkevnom
zbore ECAV Hlohovec, ThDr. Jána Hanu. Pamiatku jeho požehnaného, desaťročia trvajúceho pôsobenia si
chceme pripomenúť na celozborových Službách Božích v Hlohovci, na 3. pôstnu nedeľu, 24.3. o 10:00.
Slávnostnou kazateľkou bude vznešená ses. seniorka, doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. Po Službách Božích
bude krátke občerstvenie v kostole a po ňom presun do Piešťan k hrobu br. farára Hanu s krátkou pietnou
spomienkou. Pre bratov a sestry z Pastuchova a Sasinkova je už pripravený autobus, ktorý Vás vyzdvihne v
obvyklom čase a na obvyklých miestach, taktiež Vás vezme do Piešťan a naspäť domov. Prosíme o
zabezpečenie sladkého a slaného pečiva, za ktoré Vám vopred ďakujeme! V prípade organizačných otázok sa
obráťte na ses. zb. dozorkyňu. Ďakujeme Vám a tešíme sa na spoločný čas!
Oznamy, 2. pôstna nedeľa, 17.3.2019
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Dnes poobede, ak bude pekné počasie, sa stretneme o 15:00 pred farou, aby sme sa vybrali na ohlásený
výlet RoS na vrch Zobor. Autami sa presunieme do Nitry k liečebnému ústavu. Je to nenáročná túra
vhodná pre všetky vekové kategórie, nielen pre rodiny s deťmi, spojená s poznávaním Nitrianskej
lesostepi a jedinečných výhľadov. A najmä, je spojená so spoločenstvom bratov a sestier nášho
Cirkevného zboru! Ak máte problém s odvozom, dajte nám vedieť. Odvoz zabezpečíme.
Máme pre Vás pripravené prvé tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky v cene
2,- € za kus.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní“, v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V utorok budú pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00.
V stredu budú pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00.
Vo štvrtok budú pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00.
Máme k dispozícii na zapožičanie USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú celozborové Služby Božie pri príležitosti
spomienky na 30. výročie úmrtia ThDr. Jána Hanu na 3.pôstnu nedeľu v Hlohovci o 10:00. DB nebude.
Autobus bude odchádzať z Pastuchova spred kostola o 9:15 a v Sasinkove bude okolo 9:30. Zastaví sa
na oboch zastávkach.
Chceme poprosiť ochotných bratov a sestry, ktorí budú pripravovať občerstvenie, aby ho priniesli do
Hlohovca v sobotu medzi 16:00 - 18:00, prípadne v nedeľu pred SB.
Najbližšie nedeľné Služby Božie v dedinách budú o dva týždne, na 4.pôstnu nedeľu, v Sasinkove o 8:30
aj s posedením pri káve po SB a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 3. pôstna nedeľa, 24.3.2019
Máme pre Vás pripravené prvé tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky v cene
2,- € za kus.
2. Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní“, v ktorom sú predtlačené údaje nášho
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o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018.
Napokon je vzadu nachystaná spomienková šálka ThDr. Jána Hanu, ktorú si môžete objednať zapísaním
sa do priloženého zoznamu. Čím viacerí sa zapíšeme, o to nižšia bude výsledná cena jednej šálky. Napr.
pri 30tich ks. sa cena za kus pohybuje okolo 5,50 €. V každom kostole je už nachystaný objednávkový
zoznam aj s jedným kusom šálky. Objednávku uzavrieme pred Veľkou nocou a po objednaní bude
výroba trvať okolo 10 dní.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci, ktorí majú písať 3. postupový test, sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V utorok budú pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00.
V stredu budú pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00.
Vo štvrtok budú pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00.
V piatok sa stretne na fare spoločenstvo mládeže o 17:00.
Máme k dispozícii na zapožičanie USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
O týždeň nás čaká zmena zimného času na letný.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Sasinkove
o 8:30 aj s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 4. pôstna nedeľa, 31.3.2019
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Úprimne ďakujem všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave minulotýždňovej
slávnostnej spomienky pri 30. výročí úmrtia ThDr. Jána Hanu. Neďakujem iba v mene predsedníctva
CZ, ale aj v mene br. farára v.v. Dušana Hanu, ktorý nám po spomienke zaslal ďakovný list. Nech Vám
Pán Boh štedro odplatí, čokoľvek ste urobili na Jeho slávu!
Máme pre Vás pripravené prvé tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky v cene
2,- € za kus.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána
Hanu, konkrétne tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní", v ktorom sú predtlačené údaje nášho
o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho
odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá
do pozornosti. Ďakujeme Vám!
Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018.
Napokon je vzadu nachystaná spomienková šálka ThDr. Jána Hanu, ktorú si môžete objednať zapísaním
sa do priloženého zoznamu. Čím viacerí sa zapíšeme, o to nižšia bude výsledná cena jednej šálky. Napr.
pri 30tich ks. sa cena za kus pohybuje okolo 5,50 €. V každom kostole je už nachystaný objednávkový
zoznam aj s jedným kusom šálky. Objednávku uzavrieme pred Veľkou nocou a po objednaní bude
výroba trvať okolo 10 dní.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V utorok budú pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00.
V stredu budú pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00.
Vo štvrtok budú pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00.
V piatok sa stretne na fare spoločenstvo mládeže o 17:00.
Máme k dispozícii na zapožičanie USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
V sobotu pozývame na brigádu okolo hlohovského kostola, stretneme sa o 10:00.

Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú pašiové Služby Božie na 5.pôstnu nedeľu Smrtnú - v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
16. Prosím, nezabudnime si Pašiový spevník.
15.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
-

