Oznamy, 19. nedeľa po Sv. Trojici, 7.10.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dnes popoludní bude v Evanjelickom kostole v Horných Zeleniciach organovo - trombónový koncert o
16:00.
Dostali sme niekoľko kníh z Misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista, ktoré si môžete vziať, sú
pripravené vzadu v kostole.
Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V piatok bude stretnutie dorastu a mládeže na fare o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici v
Hlohovci o 10:00 s DB a VP, v Pastuchove o 11:30 a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 20. nedeľa po Sv. Trojici, 14.10.2018
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Včera sme sa v nádeji vzkriesenia na cintoríne v Leopoldove rozlúčili s pani Milenou Cvopovou, rod.
Havlíčkovou, zosnulou vo veku 65 rokov. Prosíme Pána, aby On potešil pozostalých!
Včera sme taktiež boli svedkami uzavretia manželstva v kostole v Pastuchove medzi Michalom Vavrom,
slobodným evanjelikom a.v. a Alžbetou Strapákovou, slobodnou evanjeličkou a.v. Mladým manželom
prajeme milosť a lásku Nebeského Otca na ich spoločnej ceste životom!
Dostali sme niekoľko kníh z Misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista, ktoré si môžete vziať, sú
pripravené vzadu v kostole.
Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
V piatok bude stretnutie dorastu a mládeže na fare o 17:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 21. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00, v Pastuchove o 11:30 s DB.
Taktiež pripomínam členom Výboru OZJH, že v budúcu nedeľu o 17:00 bude plánované stretnutie na
fare.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 21. nedeľa po Sv. Trojici, 21.10.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dnes popoludní sa stretne na fare Výbor o.z. ThDr. Jána Hanu o 17:00.
Oznamujeme všetkým, ktorí ste si objednali stolový kalendár a zbierku zamyslení Hrad prepevný, že si
ich môžete zakúpiť po Službách Božích v sakristii.
V pondelok sa začne prvý z modlitbových večerov pred pamiatkou Reformácie v Sasinkove o 17:30.
Modlitbové večery budú pokračovať v utorok v Hlohovci o 17:30 a v Pastuchove v stredu o 17:30.
Srdečne Vás pozývame!
V utorok sa stretnú konfirmandi druháci na fare o 15:30.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu sa bude meniť letný čas na zimný.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 22. nedeľu po Sv. Trojici v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB, v Sasinkove o 11:30 s DB.

Z ďalšieho programu:
O dva týždne nás čakajú pastuchovské hody, Služby Božie na pamiatku posvätenia filiálneho kostola v
Pastuchove budú v nedeľu, 4.11.2018 o 10:00 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 22. nedeľa po Sv. Trojici, 28.10.2018
10.
11.
12.

13.
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17.

K dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Oznamujeme všetkým, ktorí ste si objednali stolový kalendár a zbierku zamyslení Hrad prepevný, že si
ich môžete zakúpiť po Službách Božích v sakristii.
Prosíme všetkých, ktorí ste si ešte nevzali a nevyplnili formulár so súhlasom na spracovanie osobných
údajov podľa nového zákona 18/2018 a v zmysle nariadenia EÚ (GDPR), prosím, vezmite si ho, vyplňte
a podpíšte. Formuláre sú nachystané vzadu v kostole. Opakujem len, že je potrebné iba vypísať hlavičku,
prečítať si ho a podpísať. Je potrebné, aby ho vyplnil každý jeden člen v CZ, za deti do 16 rokov tak
urobia ich rodičia (zákonní zástupcovia). Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme evidovať ako členov CZ.
Vopred Vám ďakujeme za túto Vašu pomoc!
Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
V stredu, 31.10.2018, zasvätíme pamiatku Reformácie. Stretneme sa na podvečerných Službách Božích:
v Sasinkove a v Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
V piatok, 2.11.2018, budú v Hlohovci večerné Služby Božie na pamiatku zosnulých o 18:00.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove počas pamiatky posvätenia kostola výnimočne o
10:00 s DB.
Budúcu nedeľu o 16:00 bude druhý z koncertov v Evanjelickom kostole v Horných Zeleniciach.

Výsledky 2. kola volieb Predsedníctva ECAV:
Generálne presbyterstvo ECAV po svojom zasadnutí, dňa 15.10.2018, a po sčítaní hlasov, vyhlasuje
výsledky 2. kola volieb kandidátov na funkciu generálneho biskupa ECAV.
Spolu hlasovalo 16.545 oprávnených voličov.



Mgr. Ivan Eľko, zborový farár v Nitre a konsenior DNS získal 8.322 hlasov - 50,3 %
Mgr. Marián Kaňuch, zborový farár v Žiline a senior TUS získal 6.795 hlasov - 41,07 %
Neplatných hlasov bolo 1.428 - 8,63 %.

Nadpolovičnú väčšinu hlasov získal kandidát na generálneho biskupa, br. Ivan Eľko. Od dnešného dňa
(28.10.2018) plynie 15 dňová apelačná doba.
Z ďalšieho programu:
Opäť Vás pozývame na Vianočné pečenie s deťmi v Pastuchovskom KD, ktoré sa uskutoční 1.12.2018.
Podrobnejšie informácie budeme priebežne uverejňovať.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

