Oznamy, nedeľa 1. pôstna, 1.3.2020
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V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu.
V týždni sa opäť budeme stretávať na pôstnych večerných Službách Božích, ktoré budú bývať v utorok
v Hlohovci o 17:00, v stredu v Pastuchove o 16:00 a vo štvrtok Sasinkove o 16:00.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2 - 3 % z daní pre o.z. ThDr. Jána Hanu. Chceme Vás
poprosiť, aby ste nám ich po vyplnení priniesli, aby sme ich mohli skontrolovať, prípadne doplniť
informácie. Vopred Vám zo srdca ďakujeme za túto formu pomoci pre naše o.z.!
(Iba v HC) Naďalej pokračujeme v zbierke na výsadbu stromov v okolí kostola v Hlohovci. Aj za túto
pomoc Vám ďakujeme!
Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 2. pôstnu
nedeľu v Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 s VP a DB a v Pastuchove o 10:30.
Taktiež na budúcu nedeľu pozývame členov o.z. ThDr. Jána Hanu na výročnú členskú schôdzu, ktorá
bude v kostole v Hlohovci o 16:00.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Srdečne pozývame všetkých konfirmandov, dorastencov i mládežníkov na víkendovku, ktorá sa
uskutoční v CCVČ Brestovec u Svítkov pri Myjave v dňoch 20.3. (piatok) až 22.3. (nedeľa). Prihlasovať sa
môžete u farárovcov v nasledovných 2 týždňoch. Tešíme sa na spoločné chvíle!
Srdečne Vás pozývame na zborovú dovolenku. Dovolenka v tomto roku bude v krásnom prostredí
Štiavnických vrchov. Ubytovanie sa nachádza v obci Štiavnické Bane, len 4 km od Banskej Štiavnice.
Predpokladaný dátum dovolenky je od 12.7.2020-18.7.2020, cena cca 20 Eur s polpenziou za deň. Je to krásne,
tiché prostredie, ideálne na relax a oddych, možnosť navštívenia krásnych miest ako: Slovenské banské múzea,
kaštieľ vo Svätom Antone, Nový alebo Starý hrad. Pridajte sa k nám a určite zažijete veľa neopakovateľných
chvíľ v našom spoločenstve, pri spoločných chvíľach oddychu a Božej prítomnosti. Bližšie informácie a
prihlásenie: Janka Makýšová st. a Zuzana Medveďová. Tešíme sa na Vás.
Oznamy, 2. pôstna nedeľa, 8.3.2020
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Dnes poobede pozývame členov o.z. ThDr. Jána Hanu na výročnú členskú schôdzu, ktorá bude v
kostole v Hlohovci o 16:00.
V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu.
V utorok sa stretneme na pôstnych večerných Službách Božích v Hlohovci o 17:00.
V stredu sa stretneme na pôstnych večerných Službách Božích v Pastuchove o 16:00.
V stredu sa stretnú konfirmandi prváci na fare o 16:00.
Vo štvrtok sa stretneme na pôstnych večerných Službách Božích v Sasinkove o 16:00.
Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2 - 3 % z daní pre o.z. ThDr. Jána Hanu. Chceme Vás
poprosiť, aby ste nám ich po vyplnení priniesli, aby sme ich mohli skontrolovať, prípadne doplniť
informácie. Vopred Vám zo srdca ďakujeme za túto formu pomoci pre naše o.z. V uplynulom roku sme
takto získali 1988,40 €, s ktorými sme podporili mnoho rôznych podujatí v živote nášho CZ, a tiež
sociálnu a diakonickú službu v našom regióne. Každý cent dostáva zmysel v službe!
(Iba v HC) Naďalej pokračujeme v zbierke na výsadbu stromov v okolí kostola v Hlohovci. Aj za túto
pomoc Vám ďakujeme!
Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 3. pôstnu
nedeľu v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:30 a v Pastuchove o 10:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Srdečne pozývame všetkých konfirmandov, dorastencov i mládežníkov na víkendovku, ktorá sa uskutoční
v CCVČ Brestovec u Svítkov pri Myjave v dňoch 20.3. (piatok) až 22.3. (nedeľa). Prihlasovať sa môžete
u farárovcov v nasledovných 2 týždňoch. Tešíme sa na spoločné chvíle!
Oznamy, 4. pôstna nedeľa, 22.3.2020

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 pobožností, kázní z pôstnych večerných
Služieb Božích a od tejto nedele i celých 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.
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!
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 5. pôstna nedeľa – Smrtná – 29.3.2020
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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...“
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!
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! Navrhujem termín spoločne s celou našou ECAV, aby sme
sa stretávali o 15:00 na modlitbách ako jedna rodina Božích milovaných detí.
V piatok sme sa na cintoríne v Hlohovci v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou sestrou, pani Darinou
Masarykovou, zosnulou vo veku 90 rokov. Prosíme Pána, aby On potešil smútiacu rodinu!
Máme pre Vás pripravené prvé číslo nášho zborového časopisu Nové smerovatky. Vopred ďakujem
všetkým, ktorí ho postupne distribuujú do schránok i spolu s kázňami z nedieľ. Pán Boh Vám oplať i
túto službu!

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
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