Oznamy, 21. nedeľa po Sv. Trojici, 5.11.2017
1. Máme pre Vás, na zakúpenie životopisnú knihu o živote a diele Dr. Martina Luthera od Rolanda
Baintona. Môžete si ju zakúpiť po Službách Božích. Cena je 16,- €.
2. Dostali sme do ponuky aj aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
3. Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie zbierku zamyslení Hrad prepevný na nový
cirkevný rok. Cena je 3,50 €.
4. V utorok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Leopoldove s našim spolubratom, pánom
Pavlom Jurčom, zosnulým vo veku 62 rokov.
5. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
6. Na pondelok máme v Pastuchove ohlásený pohreb našej spolusestry, pani Emílie Vargovej, rodenej
Jurzovej, ktorý bude o 15:00.
7. Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
8. Predsedníctvo Bratislavského seniorátu zvoláva na budúci piatok, 10.11.2017 o 18:00, kandidačné
presbyterstvo pred voľbou zborového dozorcu CZ ECAV Hlohovec, ktoré sa stretne v kostole v
Hlohovci. Prosíme presbyterov o účasť na tomto zasadnutí, jediným bodom programu bude
kandidovanie a príprava voľby zborového dozorcu.
9. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 22. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 22. nedeľa po Sv. Trojici, 12.11.2017
1. V pondelok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s našou spolusestrou, pani
Emíliou Vargovou, rod. Jurzovou, zosnulou vo veku 86 rokov.
2. Dostali sme do ponuky aj aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
3. Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie zbierku zamyslení Hrad prepevný na nový
cirkevný rok. Cena je 3,50 €.
4. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem piatku.
5. Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
6. Budúcu nedeľu nás čaká slávnostná posviacka veže na kostole v Hlohovci. Oznamujem tento termín na
poslednú chvíľu s prísľubom stavebníkov, že ju tento týždeň dokončia. Žiaľ, celá stavba bola vo veľkom
časovom sklze a ja som nemal toľko odvahy vyhlásiť slávnosť posviacky veže v skorších termínoch.
Avšak brat biskup ZD nám odporučil, aby sme posviacku vykonali v plánovanom termíne, a to aj v
prípade, ak by veža nebola úplne dokončená.
7. A tak na nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na celozborových Službách Božích na
23. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci o 10:00, v rámci týchto Služieb Božích bude posviacka obnovenej
veže, ktorú vykoná br. konsenior BAS, Mgr. Vladimír Kmošena a slávnostným kazateľom bude br.
biskup ZD, Mgr. Milan Krivda. Srdečne všetkých pozývame do Hlohovca a priebehu týždňa upresníme
aj odvoz z Pastuchova a Sasinkova, prostredníctvom rozhlasu.
8. Taktiež chcem poprosiť šikovné gazdinky o napečenie koláčikov, ako malé pohostenie po slávnostných
Službách Božích, a nás všetkých prosím o modlitby za túto slávnosť. Nech Pán požehná a odplatí
všetkým hojným požehnaním, za Vašu pomoc a ochotu!
Z ďalšieho programu:
Na prvú adventnú nedeľu, 3.12.2017, máme naplánovaný koncert zborového spevokolu z Horných
Zeleníc, ktorý nás navštívi v Sasinkove, o 15:00. Srdečne pozývame!
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, predposledná nedeľa po Sv. Trojici, 19.11.2017

1. V stredu sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s naším spolubratom, pánom
Pavlom Trgalom, zosnulým vo veku 93 rokov.
2. Dostali sme do ponuky aj aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
3. Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie zbierku zamyslení Hrad prepevný na nový
cirkevný rok. Cena je 3,50 €.
4. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
5. Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
6. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na nedeľu
Večnosti v Sasinkove o 8:30 s pamiatkou posvätenia kostola, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30
s DB.
Z ďalšieho programu:
1. Predsedníctvo BAS vyhlasuje na 1. adventnú nedeľu, 3.12.2017, volebný konvent s voľbou zborovej
dozorkyne, ktorý bude zadržaný v rámci skrátených Služieb Božích na každom bohoslužobnom mieste v
zbore. Na funkciu zborovej dozorkyne bola kandidačným presbyterstvom kandidovaná ses. Mgr. Zuzana
Medveďová.
2. Taktiež na prvú adventnú nedeľu, 3.12.2017, máme naplánovaný koncert zborového spevokolu z
Horných Zeleníc, ktorý nás navštívi v Sasinkove, o 16:00. Srdečne pozývame!
3. Napokon nás čaká v sobotu o tri týždne, 9.12.2017, podujatie „Advent deťom“, ktoré sa uskutoční v
KD v Pastuchove. Počas podujatia budeme spolu s deťmi piecť vianočné pečivo, zdobiť medovníčky,
vyrábať vianočné ozdoby, či spievať koledy.
V rámci podujatia prosíme šikovné babičky, mamičky (ale aj pánov), ktorí by sa chceli podeliť, či už s
nejakým receptíkom alebo zdobením medovníčkov, výrobou rôznych vianočných ozdôb, poznajúcich
koledy a boli by ochotní niečo z toho naučiť naše deti a nielen tie, nech sa nám prihlásia, budeme veľmi
radi. Prípadne, ak máte vo svojom okolí niekoho, kto by to rád spravil, dajte nám vedieť.
Medovníčky chceme použiť na výzdobu vianočných stromčekov v našich kostoloch. S vianočným
pečivom a koledami budeme chodiť počas adventu spolu s deťmi potešovať starších a imobilných
bratov a sestry.
Touto cestou by sme Vás chceli tiež poprosiť, keby ste uvoľnili Vaše deti na plánované podujatie.
Vekový limit nie je obmedzený, a ak bude problém s dopravou, po dohode zabezpečíme. Tiež by sme
poprosili, keby ste nám nahlásili približný počet detí, ktoré prídu na toto podujatie. Viacej informácií
Vám poskytne ses. Janka Makýšová.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa Večnosti, 26.11.2017
1. Dostali sme do ponuky aktuálne, hudobné CD k 500. výročiu Reformácie „Hrad prepevný“, v cene
14,15 € a staršie dvoj CD „V nebi Vás uvidím“, v cene 5,60 €, od chrámového zboru apoštola Pavla z
Brezna.
2. Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie zbierku zamyslení Hrad prepevný na nový
cirkevný rok. Cena je 3,50 €.
3. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
4. Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci v utorok na fare o 16:30.
5. Dostali sme pozvanie od DFS Inovček na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v refektári
Vlastivedného múzea v Hlohovci, vo štvrtok, 30.11.2017 o 15:00.
6. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na skrátených Službách Božích na 1.
adventnú nedeľu v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30. V rámci každých
Služieb Božích zadržíme volebný konvent s voľbou zborovej dozorkyne. Na funkciu zborovej
dozorkyne bola kandidačným presbyterstvom kandidovaná ses. Mgr. Zuzana Medveďová.
7. Taktiež Vás pozývame na 1. adventnú nedeľu popoludní do kostola v Sasinkove na predvianočný
koncert zborového spevokolu „Ratolesť“ z Horných Zeleníc, ktorý sa uskutoční o 16:00.

Z ďalšieho programu:
V sobotu o dva týždne, 9.12.2017, nás čaká podujatie „Advent deťom“, ktoré sa uskutoční v KD v
Pastuchove. Počas podujatia budeme spolu s deťmi piecť vianočné pečivo, zdobiť medovníčky, vyrábať
vianočné ozdoby, či spievať koledy.
V rámci podujatia prosíme šikovné babičky, mamičky (ale aj pánov), ktorí by sa chceli podeliť, či už s
nejakým receptíkom alebo zdobením medovníčkov, výrobou rôznych vianočných ozdôb, poznajúcich koledy a
boli by ochotní niečo z toho naučiť naše deti a nielen tie, nech sa nám prihlásia, budeme veľmi radi. Prípadne,
ak máte vo svojom okolí niekoho, kto by to rád spravil, dajte nám vedieť. Medovníčky chceme použiť na
výzdobu vianočných stromčekov v našich kostoloch. S vianočným pečivom a koledami budeme chodiť počas
adventu spolu s deťmi potešovať starších a imobilných bratov a sestry.
Touto cestou by sme Vás chceli tiež poprosiť, keby ste uvoľnili Vaše deti na plánované podujatie.
Vekový limit nie je obmedzený, a ak bude problém s dopravou, po dohode zabezpečíme. Tiež by sme poprosili,
keby ste nám nahlásili približný počet detí, ktoré prídu na toto podujatie. Viacej informácií Vám poskytne ses.
Janka Makýšová.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

