Oznamy, 12. nedeľa po Sv. Trojici, 3.9.2017
1. Vo štvrtok sme sa na cintoríne v Jalšovom rozlúčili v nádeji vzkriesenia s pánom Miroslavom Ivanom,
zosnulým vo veku 92 rokov.
2. Dnešnou nedeľou uzatvárame objednávanie kalendárov a zbierok zamyslení na nový kalendárny rok, kto
si ešte nestihol objednať, nech sa ešte zapíše v sakristii na objednávkový hárok.
3. Od nasledujúceho týždňa sa na školách začína nový školský rok, Evanjelickú náboženskú výchovu
budeme vyučovať vo všetkých školách, ako aj v minulom roku, a výučba sa začne aj v ZŠ v Rišňovciach
a Horných Otrokovciach.
4. Od dnešnej nedele začíname prihlasovanie detí, ktoré dovŕšili 12. rok, do 1. ročníka konfirmačnej
prípravy, prihlášky sú vzadu v kostole, tiež na farskom úrade a dajú sa stiahnuť na našej stránke v sekcii
informácie.
5. Prihlasovanie do 1. ročníka konfirmačnej prípravy uzavrieme v posledný septembrový týždeň, aby sme
od 1. októbra mohli začať vyučovanie oboch ročníkov.
6. Od tohto mesiaca budeme tiež pokračovať s Detskou besiedkou v rámci Služieb Božích, a začneme aj
tu, v Pastuchove, dávame Vám ju do pozornosti, že vždy, keď budú v Pastuchove Služby Božie o 11:30,
bude v ich rámci aj Detská besiedka, najbližšie v nedeľu, 17.9.2017.
7. Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 8.9.2017 , zborové presbyterstvo, ktoré sa stretne v kostole v
Hlohovci o 18:00. Prosím všetkých presbyterov, aby si tento termín vyhradili pre CZ. Ďakujem Vám!
8. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 13. 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:
Blížia sa nám 2 podujatia:
1. Zborový výlet na Katarínku, ktorý bude v sobotu, 7.10.2017, a na ktorý sa môžete prihlásiť.
2. 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, 13. nedeľa po Sv. Trojici, 10.9.2017
1. V uplynulom týždni sme dokončili rozvrh hodín na školách, ENV je vyučovaná: v pondelok v ZŠ
Kľačany, zvlášť pre 1. a 2. st., v ZŠ Kopernikova zvlášť pre 1. a 2. st. a v ZŠ A.Felcána oba stupene
spolu. V utorok v ZŠ M.R.Štefánika 1.st a v ZŠ Rišňovce oba stupne spolu. V stredu v ZŠ Podzámska
zvlášť pre 1. a 2. st. a v ZŠ Horné Otrokovce 2. st. Vo štvrtok v Gymnáziu I.Kupca, v ZŠ Pastuchov
oba stupne spolu a v ZŠ M.R.Štefánika 2. st. A v piatok v Leopoldove zvlášť pre 1. a 2. st. Presný rozvrh
hodín bude vyvesený na nástenkách, ako aj na našej stránke.
2. Stále pokračuje prihlasovanie detí, ktoré dovŕšili 12. rok, do 1. ročníka konfirmačnej prípravy, prihlášky
sú vzadu v kostole, tiež na farskom úrade a dajú sa stiahnuť na našej stránke v sekcii informácie. Toto
prihlasovanie uzavrieme v posledný septembrový týždeň, aby sme od 1. októbra mohli začať vyučovanie
oboch ročníkov.
3. Máme pre Vás na zakúpenie 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 zakúpiť po Službách Božích v cene 16,- €.
4. Tiež chceme povzbudiť tých členov nášho CZ, ktorí si ešte nezaplatili CP na rok 2017, aby si splnili túto
povinnosť v čo najkratšom čase.
5. V piatok na zasadnutí zborového presbyterstva sme prerokovali skončené mandáty našich presbyterov a
dohodli sme sa na termíne mimoriadneho volebného konventu. S presbyterov, ktorí sa zúčastnili
presbyterstva, a ktorí majú skončený mandát, mienia do služby presbytera ďalej kandidovať nasledovní:
v Hlohovci br. Pavel Korbel, ses. Mária Korbelová, br. Ján Kováčik, ses. Katarína Majzlová, ses. Jarmila
Mocková, ses. Monika Sobotová a ses. Viera Levárska. V Sasinkove ses. Jarmila Dananajová, br. Pavel

Mosnák, br. Dušan Náhlik, br. Radovan Ostrovský a ses. Jana Slížiková. V Pastuchove br. Ján Lutovský,
ses. Vlasta Repková, br. Dušan Roháček, ses. Daniela Roháčková a br. Daniel Synak.
6. Presbyteri s platným mandátom, ktorých sa voľby momentálne netýkajú sú: br. Ľuboš Budač, ses. Eva
Černá, br. Ľubomír Srnec, br. Ivan Makýš, br. Miloš Makýš a ses. Elena Vallovics - Lutovská.
7. V službe presbyterov sa rozhodli ďalej nekandidovať: ses. Mária Geseová, ses. Ľudmila Hájeková, br.
Stanislav Hanke, ses. V. Škrabáleková, ses. Zuzana Budáčová, br. Timotej Hanzlík, br. Milan Mosnák a
br. Viliam Trgala. Im za ich dlhoročnú službu zo srdca ďakujeme a veríme, že ich Pán bude aj naďalej
viesť, sprevádza a požehnávať.
8. Ostatných presbyterov, ktorí neboli menovaní, prosíme, aby sa urýchlene vyjadrili, či budú opätovne
kandidovať do služby presbytera. Taktiež prosíme tých, ktorí by mali záujem o službu presbyterov, aby
si podali prihlášku spolu s čestným prehlásením najneskôr do budúcej nedele. Ďakujeme Vám!
9. Termín mimoriadneho volebného konventu bol stanovený na nedeľu, 24.9.2017, bude prebiehať na
každom mieste CZ zvlášť v rámci skrátených Služieb Božích. Dnes je po 1. krát verejne oznámený.
10. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 14. nedeľu po
Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.
Z ďalšieho programu:
Blížia sa nám 2 podujatia:
1. Zborový výlet na Katarínku, ktorý bude v sobotu, 7.10.2017, a na ktorý sa môžete prihlásiť.
2. 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...
Ďakujeme bratom a sestrám, ktorí pracovali pri čistení fasády kostola, záhrady a blízkeho okolia kostola.
Ďakujeme sestrám, ktoré napiekli, a tiež ďakujeme hlavne mladším bratom a sestrám, za organizáciu zborového
dňa, prípravu a odbremenenie starších.
Oznamy, 14. nedeľa po Sv. Trojici, 17.9.2017
1. V uplynulom týždni sme v nádeji vzkriesenia rozlúčili najprv v stredu v Sasinkove s naším spolubratom,
pánom Miroslavom Slížikom, zosnulým vo veku 76 rokov a v sobotu v Pastuchove, kde sme na
poslednej ceste odprevadili nášho spolubrata, pána Ing. Eduarda Hrivnáka, bývalého presbytera v
Pastuchove a pastuchovského cirkevného kronikára, zosnulého vo veku 74 rokov.
2. Stále pokračuje prihlasovanie detí, ktoré dovŕšili 12. rok, do 1. ročníka konfirmačnej prípravy, prihlášky
sú vzadu v kostole, tiež na farskom úrade a dajú sa stiahnuť na našej stránke v sekcii informácie. Toto
prihlasovanie uzavrieme na budúcu nedeľu, aby sme od 1. októbra mohli začať vyučovanie oboch
ročníkov.
3. Máme pre Vás na zakúpenie 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 zakúpiť po Službách Božích v cene 16,- €,
ďalší záujemcovia sa môžu napísať na objednávkový hárok.
4. Tiež chceme povzbudiť tých členov nášho CZ, ktorí si ešte nezaplatili CP na rok 2017, aby si splnili túto
povinnosť v čo najkratšom čase.
5. Mimoriadny volebný konvent bude budúcu nedeľu, 24.9.2017, bude prebiehať na každom mieste CZ
zvlášť v rámci skrátených Služieb Božích. Dnes je po 2. krát verejne oznámený.
6. Do opätovnej služby presbyterov kandidujú: (Hlohovec) Pavol Korbel, Mária Korbelová, Ján Kováčik,
Katarína Majzlová, Jarmila Mocková, Ing. Monika Sobotová, Viera Levárska, Mgr. Zuzana Medveďová a
Anna Sklenárová; (Sasinkovo) Jarmila Dananajová, Pavel Mosnák, Dušan Náhlik, Ing. Radovan
Ostrovský, Miloš Ešmír, Miroslav Surkoš a Jana Slížiková; (Pastuchov) Ján Lutovský, Vlasta Repková,
Dušan Roháček, Daniela Roháčková a Daniel Synak.
7. Pripomínam, že členovia CZ môžu využiť svoje právo kandidovať, prípadne navrhnúť iného člena CZ
najneskôr do začiatku volieb, podmienkou kandidovania za presbytera je byť konfirmovaným členom

CZ, mať vek 21 rokov a aktívne sa zaujímať a participovať na živote CZ. Viacej k voľbám je vyvesené
na nástenke aj na webe v sekcii aktuálne.
8. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 15. nedeľu po
Sv. Trojici s mimoriadnym volebným konventom v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove
o 11:30 s DB.
9. Taktiež Vás pozývame na budúcu nedeľu poobede do Františkánskeho kostola v Hlohovci, kde bude
koncert kresťanskej skupiny The Hope Gospel Singers, začína sa o 15:30 a vstupné je 5,-€.
Z ďalšieho programu:
Blížia sa nám 2 podujatia:
1. Zborový výlet na Katarínku, ktorý bude v sobotu, 7.10.2017, a na ktorý sa môžete prihlásiť.
2. 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, 15. nedeľa po Sv. Trojici, 24.9.2017
1. Dnes poobede Vás pozývame do Františkánskeho kostola v Hlohovci, kde bude koncert kresťanskej
skupiny The Hope Gospel Singers, začína sa o 15:30 a vstupné je 5,-€.
2. Ešte v tomto týždni je posledná možnosť prihlásiť vaše deti (vnúčatá), ktoré dovŕšili 12. rok, do 1.
ročníka konfirmačnej prípravy, prihlášky sú vzadu v kostole, tiež na farskom úrade a dajú sa stiahnuť na
našej stránke v sekcii informácie. Budúcu nedeľu bude po dohode s rodičmi stanovený a ohlásený čas
konfirmačnej prípravy prvákov aj druhákov.
3. Máme pre Vás na zakúpenie 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, ale už aj opäť zakúpiť po
Službách Božích v cene 16,- €. Záujemcovia sa môžu napísať na objednávkový hárok.
4. Tiež chceme povzbudiť tých členov nášho CZ, ktorí si ešte nezaplatili CP na rok 2017, aby si splnili túto
povinnosť v čo najkratšom čase.
5. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na Službách Božích na 16. nedeľu po
Sv. Trojici s poďakovaním za úrody zeme v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o
11:30 s DB.
Z ďalšieho programu:
Blížia sa nám 2 podujatia:
1. Zborový výlet na Katarínku, ktorý bude v sobotu, 7.10.2017, a na ktorý sa môžete prihlásiť.
2. 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...
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