Oznamy, 16. nedeľa po Sv. Trojici, 1.10.2017
1. Dávame Vám do pozornosti výsledky volieb presbyterov: všetci kandidáti boli zvolení väčšinou hlasov
na každom konvente. Podrobný výsledok s počtom hlasov k jednotlivým kandidátom je zverejnený na
nástenkách, a aj na našej stránke. Prevoleným aj novozvoleným presbyterom blahoželáme a tešíme sa do
nových spoločných prác!
2. V uplynulom týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili v stredu na cintoríne v Rišňovciach s naším
spolubratom, pánom Jozefom Dubajom, zosnulým vo veku 74 rokov a v piatok na cintoríne v Dolnom
Trhovišti s pánom Milanom Baranovičom, zosnulým vo veku nedožitých 83 rokov.
3. Vo štvrtok sa začali práce na obnove veže Evanjelického kostola v Hlohovci, prosíme Vás o modlitby za
toto dielo, aby bolo na Pánovu slávu a nám všetkým na úžitok.
4. V tomto týždni začneme s výučbou konfirmandov prvákov, stretnutia budú v utorok na fare o 15:30.
Taktiež budeme pokračovať vo výučbe konfirmandov druhákov, ich stretnutia budú v utorok na fare o
16:30.
5. Máme pre Vás na objednanie životopisnú knihu o živote a diele nášho reformačného otca, Dr. Martina
Luthera od autora Rolanda Baintona, je to jedna z najlepšie spracovaných kníh, ktorá bola preložená do
Slovenského jazyka, osobne Vám ju odporúčam. Môžete si ju objednať po Službách Božích. Cena je 16,€. Záujemcovia sa môžu napísať na objednávkový hárok.
6. Taktiež máme pre Vás fotografie zo zborových akcií v uplynulej časti roka, do každého kostola máme 1
USB kľúč. Záujemcovia si ho môžu zapožičať po Službách Božích.
7. V sobotu nás v prípade priaznivého počasia čaká zborový výlet na Katarínku, stretneme sa pred farou o
9:00. Tešíme sa aj na toto spoločenstvo.
8. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 17. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Sasinkove o 11:30 s DB.
Z ďalšieho programu:
Blíži sa nám seniorálne podujatie k 500. výročiu Reformácie: „Oslobodení Božou milosťou“, ktoré bude
v nedeľu, 15.10.2017 v Modre - Kráľovej.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 17. nedeľa po Sv. Trojici, 8.10.2017
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Máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie životopisnú knihu o živote a diele Dr. Martina
Luthera od Rolanda Baintona. Môžete si ju zakúpiť po Službách Božích. Cena je 16,- €. Samozrejme,
ešte stále je možnosť doobjednať si ju , či už pre seba alebo pre blízkych.
Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie zbierku zamyslení Hrad prepevný ma nový
cirkevný rok. Cena je 3,50 €.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu okrem piatku, kde sa mi kryjú
služobné povinnosti, preto ENV v ZŠ Leopoldov s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Ak sa nám
ju podarí pokryť, škola to žiakom oznámi.
Konfirmandi prváci sa stretnú v utorok na fare o 15:30 a konfirmandi druháci tiež v utorok o 16:30.
Budúcu nedeľu bude v rámci Bratislavského seniorátu podujatie k 500. výročiu Reformácie:
„Oslobodení Božou milosťou“, ktoré sa začne o 10:00 slávnostnými Službami Božími v Evanjelickom
kostole v Modre – Kráľovej. Kázať bude biskup Evanjelickej cirkvi v Rakúsku Michael Bünker. Počas
Služieb Božích bude súbežne prebiehať aj Detská besiedka. Všetci prihlásení účastníci majú po Službách
Božích zabezpečený obed a poobede bude pokračovať misijný program. Podrobnosti o podujatí visia na
nástenkách.
Všetkým, ktorí ste sa prihlásili na toto podujatie k 500. výročiu Reformácie v Modre – Kráľovej, dávam
do pozornosti, že je zabezpečený autobus, ktorý bude odchádzať z Pastuchova o 8:00, v Hlohovci bude
o 8:15 a v Sasinkove o 8:30, všade pred kostolmi. Následne pôjde autobus priamo do Modry – Kráľovej.
Prosím Vás o dochvíľnosť!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 18. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30 a v Hlohovci o 10:00. Detská besiedka v tento deň nebude.

Z ďalšieho programu:
Počas výletu na Katarínku sme sa v spoločenstve rodín rozprávali aj o možnosti usporiadania plesu v
rámci nášho zboru v čase vrcholiacich fašiangov, teda niekedy vo februári 2018. Nato, aby sme sa pustili do
realizácie takejto myšlienky, potrebujeme poznať Váš záujem o podobné podujatie. Preto Vás prosíme, ak máte
záujem Vy, či niekto z Vašej rodiny, zapíšte sa počas tohto mesiaca v sakristii na zoznam. Ak nás bude
dostatočný počet, tak sa do toho pustíme.
Bratia katolíci v Pastuchove nás pozývajú na podujatie: „Noc v kostole“, ktoré sa uskutoční 21.10.2017.
v rámci bohatého programu (viacej na plagáte na nástenke), vystúpi od 19:15 niekoľko spevokolov a po nich
zaznejú svedectvá spoločenstva Bétel.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 18. nedeľa po Sv. Trojici, 15.10.2017
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V uplynulom týždni v piatok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s našou
spolusestrou, pani Jolanou Lupovou, zosnulou vo veku 83 rokov.
Máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie životopisnú knihu o živote a diele Dr. Martina
Luthera od Rolanda Baintona. Môžete si ju zakúpiť po Službách Božích. Cena je 16,- €. Samozrejme,
ešte stále je možnosť doobjednať si ju, či už pre seba alebo pre blízkych.
Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie zbierku zamyslení Hrad prepevný na nový
cirkevný rok. Cena je 3,50 €.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu okrem utorka, zo zdravotných
dôvodov zborového farára.
Z tých istých dôvodov nebude ani konfirmačná príprava oboch ročníkov konfirmandov.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 19. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
Bratia katolíci v Pastuchove nás pozývajú na podujatie: „Noc v kostole“, ktoré sa uskutoční 21.10.2017.
V rámci bohatého programu (viacej na plagáte na nástenke), vystúpi od 19:15 niekoľko spevokolov a po
nich zaznejú svedectvá spoločenstva Bétel.

Z ďalšieho programu:
Počas výletu na Katarínku sme sa v spoločenstve rodín rozprávali aj o možnosti usporiadania plesu v
rámci nášho zboru v čase vrcholiacich fašiangov, teda niekedy vo februári 2018. Nato, aby sme sa pustili do
realizácie takejto myšlienky, potrebujeme poznať Váš záujem o podobné podujatie. Preto Vás prosíme, ak máte
záujem Vy, či niekto z Vašej rodiny, zapíšte sa počas tohto mesiaca v sakristii na zoznam. Ak nás bude
dostatočný počet, tak sa do toho pustíme.
Dávame do pozornosti aj dva termíny Služieb Božích, ktoré sa nás týkajú v tomto mesiaci:
1. Pamiatka posvätenia kostola v Hlohovci aj v Pastuchove, pripadla na 20. nedeľu po Svätej Trojici,
29.10.2017. Služby Božie na oboch miestach budú o 10:00.
2. Pamiatka 500. výročia Reformácie, pripadla na utorok, 31.10.2017. Večerné Služby Božie budú v
Sasinkove a v Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 19. nedeľa po Sv. Trojici, 22.10.2017
1. Máme pre Vás, na doobjednanie životopisnú knihu o živote a diele Dr. Martina Luthera od Rolanda
Baintona. Môžete si ju objednať po Službách Božích. Cena je 16,- €.
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. V tomto týždni by sme sa opäť chceli stretnúť na modlitbových večeroch pred 500. výročím
Reformácie, počas ktorých by sme sa venovali reformačným myšlienkam, a potom sa modlili za aktuálne
potreby a problémy cirkvi, ale aj nášho Cirkevného zboru a nás samotných.
6. Prvý z týchto modlitbových večerov bude v pondelok v kostole Sasinkove o 17:30, druhý v utorok v
kostole v Hlohovci o 17:30 a tretí v kostole v Pastuchove v stredu o 17:30. Srdečne pozývame!
7. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 20. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove tiež o 10:00 s DB. V Hlohovci aj v
Pastuchove si budeme pripomínať pamiatku posvätenia oboch kostolov.
Z ďalšieho programu:
Počas výletu na Katarínku sme sa v spoločenstve rodín rozprávali aj o možnosti usporiadania plesu v
rámci nášho zboru v čase vrcholiacich fašiangov, teda niekedy vo februári 2018. Nato, aby sme sa pustili do
realizácie takejto myšlienky, potrebujeme poznať Váš záujem o podobné podujatie. Preto Vás prosíme, ak máte
záujem Vy, či niekto z Vašej rodiny, zapíšte sa počas tohto mesiaca v sakristii na zoznam. Ak nás bude
dostatočný počet, tak sa do toho pustíme.
Dávame do pozornosti termín Služieb Božích na pamiatku 500. výročia Reformácie, ktorá pripadla na
utorok, 31.10.2017. Večerné Služby Božie budú v Sasinkove a v Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 20. nedeľa po Sv. Trojici, 29.10.2017
1. Máme pre Vás, na zakúpenie, a aj doobjednanie životopisnú knihu o živote a diele Dr. Martina Luthera
od Rolanda Baintona. Môžete si ju zakúpiť po Službách Božích. Cena je 16,- €.
2. Taktiež máme pre Vás, ktorí ste si objednali, na zakúpenie zbierku zamyslení Hrad prepevný na nový
cirkevný rok. Cena je 3,50 €.
3. V utorok zasvätíme pamiatku 500. výročia Reformácie večernými Službami Božími: v Sasinkove a
Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
4. Vo štvrtok si budeme spomínať na našich zosnulých, večerné Služby Božie budú v Hlohovci o 18:00.
5. Evanjelická náboženská výchova bude vyučovaná vo štvrtok a piatok podľa rozvrhu.
6. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 21. nedeľu po
Sv. Trojici v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.
Z ďalšieho programu:
Počas výletu na Katarínku sme sa v spoločenstve rodín rozprávali aj o možnosti usporiadania plesu v
rámci nášho zboru v čase vrcholiacich fašiangov, teda niekedy vo februári 2018. Nato, aby sme sa pustili do
realizácie takejto myšlienky, potrebujeme poznať Váš záujem o podobné podujatie. Preto Vás prosíme, ak máte
záujem Vy, či niekto z Vašej rodiny, zapíšte sa počas tohto mesiaca v sakristii na zoznam. Ak nás bude
dostatočný počet, tak sa do toho pustíme.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

