Oznamy, 20. nedeľa po Sv. Trojici, 3.11.2019






V uplynulom týždni sme sa v stredu v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove s našou
spolusestrou, pani Emíliou Srncovou, rod. Páleníkovou, zosnulou vo veku 63 rokov. Prosíme Pána, aby
potešil pozostalú rodinu.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu na fare o 16:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 21. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri čaji a káve po SB, v Pastuchove o 8:30 s DB a v Hlohovci o 10:30 s
VP.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
V dňoch 15.-18.11. privítame v našom zbore návštevu zo srbskej Vojvodiny. Príde cca 25 ľudí.
Ďakujeme vám, ktorí ste ochotní ubytovať hosti.
Poprosíme aj vás ostatných o pomoc. V piatok ráno po ich príchode bude potrebné pripraviť menšie
občerstvenie, raňajky v Hlohovci.
V sobotu po prehliadke Hlohovca a Nitry plánujeme krátke zastavenie sa v Sasinkove. Počas rozhovorov
by sme hostí ponúkli malým občerstvením. Káva, čaj, koláče.
V nedeľu budeme mať spoločné slávnostné Služby Božie v Hlohovci. Kázať bude emeritný brat
generálny biskup Miloš Klátik. Z filiálok pôjde autobus a privezie hostí zo Srbska, ale aj všetkých vás bratia a
sestry, ktorí budete potrebovať odvoz do Hlohovca. Po Službách Božích sa presunieme všetci spoločne na obed
do kultúrneho domu v Pastuchove. Obed bude pripravený stravovacou firmou a hradený OZ ThDr. Jána Hanu.
Poprosíme všetkých vás, z ktorejkoľvek časti zboru o pomoc s koláčmi, sladkým a slaným pečivom, prípadne ak
máte ovocie, možno víno, domáce zabíjačkové výrobky. Poobede bude kultúrny program a večer spoločná
večera. Potom pôjde autobus naspäť do Sasinkova a Hlohovca. Na tento deň ste všetci srdečne pozvaní.
Strávme ho spolu ako zbor, ale aj v spoločenstve s našimi hosťami zo Srbska. V pondelok ráno hostia odídu
domov.
Ak viete pomôcť akokoľvek s občerstvením, či už v Hlohovci, Sasinkove, Pastuchove povedzte to
bratovi alebo sestre farárke, sestre dozorkyni, kurátorom. Ďakujeme veľmi pekne za akúkoľvek vašu pomoc.
Poprosíme sestry, ktoré ste sa prihlásili, že pripravíte darčeky pre deti zo Srbska, aby ste tieto balíčky
priniesli v budúcu nedeľu na Služby Božie. Zároveň ďakujeme tým, ktorí ste už tak spravili.
Napokon posledný oznam, či skôr upozornenie. Žiaľ, komercia i v tomto roku pretláča k nám v čase
spomienky na všetkých drahých zosnulých, pôvodne pohanský sviatok Halloween, ktorý však nie je iba
"neškodným vyrezávaním tekvíc" a "hraním sa na strašidlá", ako nám to jeho protagonisti hovoria, ale tvrdým
satanistickým sviatkom, ktorý má svoj základ v uctievaní zla. Akékoľvek jeho napodobňovanie je popieraním
viery v Pána Ježiša Krista a vyznávaním (i keď možno nevedomým) Satana. Preto prosíme rodičov detí, aby
nepodporovali spomínané aktivity podobného druhu, ktoré sa protivia ako našej viere, tak i našej kultúre, a viedli
svoje deti vo viere v Pána Ježiša Krista. Nemôžeme totiž slúžiť na jednej strane Bohu a na druhej diablovi.
Oznamy, 21. nedeľa po Sv. Trojici, 10.11.2019
1.
2.

Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú celozborové Služby Božie pri príležitosti 70.
výročia obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci o 10:00. Slávnostným kazateľom bude doc. Dr.
Miloš Klátik, emeritný generálny biskup ECAV. V rámci Služieb Božích taktiež vystúpi spevokol
Ratolesť z Horných Zeleníc. Pre všetkých, ktorí nie sú z Hlohovca, sme objednali autobus, ktorý bude
odchádzať o 9:15 hod z Pastuchova (spred kostola) a 9:30 hod zo Sasinkova. Po Službách Božích sa
presunieme do KD v Pastuchove, kde bude pre všetkých Vás pripravený spoločný obed. Budeme mať
možnosť rozhovorov s hosťami, i s bratmi a sestrami zo srbskej Vojlovice a bude aj kultúrny program.
Poprosíme všetkých Vás, z ktorejkoľvek časti zboru o pomoc s koláčmi, sladkým a slaným pečivom,
prípadne ak máte ovocie, možno víno, domáce zabíjačkové výrobky. Ak môžete, koláče Vás poprosíme
priniesť buď na Služby Božie, alebo do KD v Pastuchove. Ak v nedeľu nemôžete prísť a chcete priniesť

koláče, dohodnite sa so Zuzanou Medveďovou alebo Jankou Makýšovou. Ďakujeme za túto službu a
pomoc! Po kultúrnom programe bude večer spoločná večera. Potom pôjde autobus naspäť do
Sasinkova a Hlohovca. Na tento deň ste všetci srdečne pozvaní. Strávme ho spolu ako zbor, ale aj v
spoločenstve s našimi hosťami i priateľmi zo Srbska. V pondelok ráno hostia odídu domov.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
V nasledovnú nedeľu, 24.11.2019, budú Služby Božie, ak nám dá Pán Boh život a zdravie v Sasinkove s pamiatkou
posvätenia kostola o 8:30 a s posedením pri čaji a káve po SB, v Hlohovci o 10:30 a Pastuchove už v novom čase o 10:30 s
DB. Prosíme, dajte si medzi sebou vedieť túto poslednú úpravu času Služieb Božích v Pastuchove. Veríme, že už všetko
bude v poriadku!

Oznamy, predposledná nedeľa po Sv. Trojici, 17.11.2019




Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi prváci sa stretnú na fare v stredu o 16:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na nedeľu Večnosti v Sasinkove
o 8:30, v rámci ktorých zasvätíme pamiatku posvätenia filiálneho kostola, v Hlohovci o 10:30 a v
Pastuchove o 10:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
V sobotu, 30.11.2019 od 9:00, bude v kultúrnom dome v Pastuchove už tretí ročník podujatia Vianočné
pečenie, kde budeme opäť piecť a ozdobovať medovníky a iné dobroty, tiež budeme vyrábať vianočné ozdoby.
Srdečne všetkých pozývame!
V 1. adventnú nedeľu, 1.12.2019, bude 15:00 v kostole v Pastuchove koncert zborového spevokolu
„Ratolesť“ z Horných Zeleníc. Tešíme sa na stretnutie!
Oznamy, posledná nedeľa po Sv. Trojici, 24.11.2019
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a participovali na prijatí návštevy
našich bratov a sestier zo srbskej Vojlovice. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré ubytovali hostí.
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste chystali pohostenie, jedlo i nápoje, ako aj program v Hlohovci,
Sasinkove i v Pastuchove. Ďakujeme aj za pripravené vianočné balíčky. A ďakujeme i všetkým Vám,
ktorí ste pomohli akýmkoľvek iným spôsobom. Pán Boh vidí naše snaženie a nech Vám to všetkým
oplatí hojným požehnaním!
Taktiež ďakujeme i za krásnu slávnosť 70tych narodenín nášho Cirkevného zboru. Opäť, všetkým, ktorí
sa akokoľvek podieľali na jej prípravách i priebehu srdečné a úprimné Pán Boh zaplať!
USB kľúče s fotkami z podujatí sú pripravené vo všetkých kostoloch.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Pripomínam tiež, že sa blíži koniec roka a u mnohých bratov a sestier evidujeme nezaplatený CP.
Prosíme o jeho uhradenie! Ďakujeme!
V sobotu, 30.11.2019 od 9:00, bude v kultúrnom dome v Pastuchove už tretí ročník podujatia Vianočné
pečenie a tvorenie pod názvom: „Deti deťom, deti seniorom“, kde budeme opäť piecť a ozdobovať
medovníky a iné dobroty, tiež budeme vyrábať vianočné ozdoby. Srdečne všetkých pozývame!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 1. adventnú nedeľu v
Sasinkove o 8:30 s DB a VP, v Hlohovci o 10:30 s DB a v Pastuchove o 10:30 s VP.
Taktiež budúcu nedeľu, bude o 15:00 hod. v kostole v Pastuchove koncert zborového spevokolu
„Ratolesť“ z Horných Zeleníc. Tešíme sa na stretnutie!

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

Z ďalšieho programu:
Od nasledovného týždňa sa budeme stretávať i na pravidelných adventných večerných Službách Božích.
Ich rozpis bude zverejnený nasledovnú nedeľu. Tešíme sa na Vás...

