Oznamy, 16. nedeľa po Sv. Trojici, 6.10.2019
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem hodín v pondelok,
ktoré vyučuje br. zb. farár.
2. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 17. 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.
3. Taktiež na budúcu nedeľu Vás v mene o.z. ThDr. Jána Hanu pozývame na tvorivé popoludnie o 15:00
hod. do zborovej miestnosti na fare. Budeme šiť a vyrábať bábiky. Pozývame väčšie dievčatá, staršie aj
mladšie sestry. Ale aj bratov, ak ich táto oblasť zaujala. Pomôcky na šitie budú pripravené. Bábiky
budeme potom predávať na vianočných trhoch a výťažok bude použitý v rámci služby o.z.. Príďte,
veríme, že to bude milé stretnutie.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 17. nedeľa po Sv. Trojici, 13.10.2019
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Dnes popoludní o 14:00 hod. bude v Sasinkove posledná rozlúčka s našou spolusestrou, pani Annou
Slížikovou.
Dnes popoludní Vás v mene o.z. ThDr. Jána Hanu pozývame na tvorivé popoludnie o 15:00 hod. do
zborovej miestnosti na fare. Budeme šiť a vyrábať bábiky. Pozývame väčšie dievčatá, staršie aj mladšie
sestry. Ale aj bratov, ak ich táto oblasť zaujala. Pomôcky na šitie budú pripravené. Bábiky budeme
potom predávať na vianočných trhoch a výťažok bude použitý v rámci služby o.z.. Príďte, veríme, že to
bude milé stretnutie.
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 18. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30 s DB, v Pastuchove o 8:30 a v Hlohovci o 10:30 s DB.
Taktiež na budúcu nedeľu, 20.10.2019 o 16:00 hod. v AXA klube v Hlohovci, Vás v mene o.z. ThDr.
Jána Hanu pozývame na besedu s MUDr. Andreou Škripekovou, manželkou europoslanca Branislava
Škripeka, s ktorou sa budeme rozprávať na tému: Starostlivosť o zomierajúcich. Srdečne pozývame!

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 18. nedeľa po Sv. Trojici, 20.10.2019
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V mene o.z. ThDr. Jána Hanu ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste v nedeľu šili bábiky na vianočné trhy.
Akcie sa zúčastnilo 16 ľudí. Ďakujeme najmä rodine Šándorovej za prípravu a vedenie stretnutia.
V uplynulom týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove, v nedeľu našou
spolusestrou, pani Annou Slížikovou, zosnulou vo veku 78 rokov a vo štvrtok s našou spolusestrou, pani
Emíliou Surkošovou, zosnulou vo veku 97 rokov.
Dnes popoludní o 16:00 hod. v AXA klube v Hlohovci, Vás v mene o.z. ThDr. Jána Hanu pozývame na
besedu s MUDr. Andreou Škripekovou, manželkou europoslanca Branislava Škripeka, s ktorou sa
budeme rozprávať na tému: Starostlivosť o zomierajúcich. Srdečne pozývame!
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 19. 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.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Blíži sa nám pamiatka Reformáciu, ktorú i v tomto roku zasvätíme na večerných Službách Božích vo
štvrtok, 31.10.2019, v Sasinkove a Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
V piatok, 1.11.2019, budú v Hlohovci večerné Služby Božie na pamiatku zosnulých o 18:00.
V nedeľu, 3.11.2019, budú v Pastuchove slávnostné Služby Božie na pamiatku posvätenia kostola - 60.
rokov - o 10:00. Slávnostným kazateľom bude br. konsenior BAS, Mgr. Vladimír Kmošena.
Aj v tomto roku chceme pripraviť balíčky pre deti zo Srbska. Ide o naplnenie krabice od topánok vecami
pre dieťa - vyberiete si, či pre dievča alebo chlapca, a v akom veku. Do balíčka môžete dať napr. školské,
hygienické pomôcky, sladkosti, malé hračky. Ak by ste sa chceli zapojiť a takto pomôcť, prihláste sa u brata
farára, sestry farárky alebo u sestry dozorkyne. Dáme Vám bližšie informácie. Balíčky je treba pripraviť do 10.11.
Oznamy, 19. nedeľa po Sv. Trojici, 27.10.2019
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V uplynulom týždni sme sa v piatok v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Hlohovci s naším
spolubratom, pánom Dušanom Horňáčkom, zosnulým vo veku 61 rokov.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Vo štvrtok bude pamiatka Reformácie, večerné Služby Božie budú v Sasinkove a v Pastuchove o 16:00 a
v Hlohovci o 18:00.
V piatok bude pamiatka zosnulých, večerné Služby Božie budú o 18:00 v Hlohovci.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30 s DB, v Pastuchove slávnosť posvätenia kostola vo výnimočnom čase 10:00 a v
Hlohovci o 10:30.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Blíži sa nám 70. výročie obnovenia CZ ECAV Hlohovec, ktoré si pripomenieme na slávnostných
celozborových Službách Božích v Hlohovci, 17.11.2019. V tomto čase očakávame návštevu našich bratov a
sestier so Srbska, ktorých by sme radi privítali u nás, v CZ, no potrebujeme ich ubytovať po rodinách. Chceme
poprosiť tých z Vás, ktorí ste ochotní prijať do svojej rodiny na spomínaný víkend (od piatka, do pondelka rána)
hostí, aby ste sa čím skôr zapísali do zoznamu (najlepšie v tomto týždni), ktorý je pripravený v sakristii kostola.
Vopred Vám ďakujeme za ochotu a spoluprácu.
Aj v tomto roku chceme pripraviť balíčky pre deti zo Srbska. Ide o naplnenie krabice od topánok vecami
pre dieťa - vyberiete si, či pre dievča alebo chlapca, a v akom veku. Do balíčka môžete dať napr. školské,
hygienické pomôcky, sladkosti, malé hračky. Ak by ste sa chceli zapojiť a takto pomôcť, prihláste sa u brata
farára, sestry farárky alebo u sestry dozorkyne. Dáme Vám bližšie informácie. Balíčky je treba pripraviť do 10.11.

