Oznamy, 14. nedeľa po Sv. Trojici, 2.9.2018
1.

2.

3.
4.

5.
6.

V piatok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Hlohovci s našou spolusestrou, pani Máriou
Odehnálovou, rod. Molnárovou, zosnulou vo veku 87 rokov. Prosíme Pána, aby potešil pozostalých, a
tiež ďakujeme našim sestrám za spev pri pohrebe.
Dávame do Vašej pozornosti možnosť prihlasovať svoje deti do 1. ročníka konfirmačnej prípravy.
Prihlášky sú vzadu v kostole, ako aj na našej webstránke v sekcii „spoločenstvá“. Prihlasovanie
uzatvárame 16.9.2018.
Máme pre Vás pripravené fotky na USB kľúčoch z Branča, z tábora, z Tatier a zo Srbska.
Prosíme ochotné sestry, bratov, ktorí sa podujali napiecť koláče na zborový deň, aby ich priniesli v
sobotu do kostola v Hlohovci a to medzi 15:00 až 17:00. Prípadne ich môžu priniesť aj v nedeľu pred
Službami Božími.
Prosíme rodičov detí z tábora, aby prišli s deťmi v táborových tričkách trochu skôr pred Službami
Božími, spoločne si prejdeme piesne a program.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, nás čaká ohlásený 3. zborový deň, ktorý bude v
Hlohovci. Začneme ho celozborovými Službami Božími o 10:00 v kostole v Hlohovci, na ktorých bude
kázať ses. farárka, Mgr. Olina Kolar z Horných Zeleníc. Počas Služieb Božích vystúpia deti s táborovými
piesňami vo svojich tričkách a budeme požehnávať deti, mládež a vyučujúcich pred novým školským
rokom 2018/2019. Program bude pokračovať obedom v jedálni Food Farm(u), besedou s hosťami a
priestorom na spoločné rozhovory. Pre deti je opäť pripravený skákací hrad a hry. Tešíme sa na
spoločný čas našej duchovnej rodiny!

Z ďalšieho programu:
V sobotu, 15.9.2018, bude v Tekolďanoch stretnutie rodákov najmä z Foltínovskej a Gavorovskej
rodiny, začneme ho spomienkovými Službami Božími pred domom smútku na cintoríne o 10:00, potom sa
presunieme do Kultúrneho domu na občerstvenie. Tiež bude priestor na rozhovory a osobné stretnutia. Tešíme
sa aj na toto spoločenstvo!
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 15. nedeľa po Sv. Trojici, 9.9.2018
Dávame do Vašej pozornosti možnosť prihlasovať svoje deti do 1. ročníka konfirmačnej prípravy.
Prihlášky sú vzadu v kostole, ako aj na našej webstránke v sekcii „spoločenstvá“. Prihlasovanie
uzatvárame v budúcu nedeľu, 16.9.2018.
2. Máme pre Vás pripravené fotky na USB kľúčoch z Branča, z tábora, z Tatier a zo Srbska.
3. V sobotu bude v Tekolďanoch stretnutie rodákov najmä z Foltínovskej a Gavorovskej rodiny, začneme
ho spomienkovými Službami Božími pred domom smútku na cintoríne o 10:00, potom sa presunieme
do Kultúrneho domu na občerstvenie. Tiež bude priestor na rozhovory a osobné stretnutia. Tešíme sa
na toto spoločenstvo!
4. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30.
1.

Z ďalšieho programu:
Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 21.9.2018 o 18:00, zasadnutie zborového presbyterstva. Srdečne
pozývame všetkých presbyterov!
Je pred nami 2. kolo volieb generálneho biskupa ECAV, ktorých termín je stanovený na 23.9.2018.
Volebné konventy zadržíme vo všetkých kostoloch v rámci skrátených Služieb Božích. Povzbudzujem Vás,
bratia a sestry, k hojnej účasti na voľbách! (1. oznámenie)
OZ ThDr. Jána Hanu a CZ ECAV Hlohovec Vás pozývajú na ďalší tohtoročný Večer s hosťom, ktorý
sa uskutoční v AXA klube v Hlohovci, 23.9.2018 o 16:00. Hosťom bude JUDr. Peter Peružek, s ktorým sa
budeme rozprávať na tému: „Nutná obrana a krajná núdza“.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 16. nedeľa po Sv. Trojici, 16.9.2018
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Včera sme sa stretli v Tekolďanoch na stretnutí rodákov. Bolo to veľmi požehnané stretnutie, za ktoré
ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu a všetkým organizátorom!
Dnešnou nedeľou uzatvárame prihlasovanie do 1. ročníka konfirmačnej prípravy. Od budúcej nedele
bude stanovený termín výučby konfirmandov prvákov, ako aj pokračovanie výučby konfirmandov
druhákov.
Máme pre Vás pripravené fotky na USB kľúčoch z Branča, z tábora, z Tatier a zo Srbska.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem stredy až piatka, kedy
budeme odcestovaní na teologickej konferencii v Nimnici.
Na piatok je ohlásené zasadnutie zborového presbyterstva, stretneme sa v kostole v Hlohovci o 18:00.
Na budúcu nedeľu bolo v našom zbore ohlásené pokračovanie 2. kola volieb generálneho biskupa.
Nakoľko však boli na dištriktuálny súd ZD ECAV podané žaloby proti výsledku volieb v 1. kole, ich
výsledok je až do rozhodnutia súdu neprávoplatný. Aby sme mohli pokračovať vo voľbách, musíme
počkať na rozhodnutie dištriktuálneho súdu ZD ECAV. Modlime sa, prosím, za našu cirkev, za voľby a
za vzájomné odpustenie si medzi všetkými bojujúcimi. Sme v jednej službe jednému Pánovi, nech teda
náš život potvrdzuje, v Koho sme uverili a Kto nás vedie!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.
Na budúcu nedeľu Vás taktiež pozývame v mene OZ ThDr. Jána Hanu a CZ ECAV Hlohovec na ďalší
tohtoročný Večer s hosťom, ktorý sa uskutoční v AXA klube v Hlohovci o 16:00. Hosťom bude JUDr.
Peter Peružek, s ktorým sa budeme rozprávať na tému: „Nutná obrana a krajná núdza“.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 17. nedeľa po Sv. Trojici, 23.9.2018
1.

2.
3.
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Dnes poobede Vás pozývame v mene OZ ThDr. Jána Hanu a CZ ECAV Hlohovec na ďalší tohtoročný
Večer s hosťom, ktorý sa uskutoční v AXA klube v Hlohovci o 16:00. Hosťom bude JUDr. Peter
Peružek, s ktorým sa budeme rozprávať na tému: „Nutná obrana a krajná núdza“.
Dostali sme niekoľko kníh z Misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista, ktoré si môžete vziať, sú
pripravené vzadu v kostole.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa opätovne stretnú v utorok na fare o 16:30.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Z ďalšieho programu:
O dva týždne v nedeľu, 7.10.2018, budeme vo všetkých kostoloch ďakovať za Pánovo požehnanie
úrody.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 18. nedeľa po Sv. Trojici, 30.9.2018
Dostali sme niekoľko kníh z Misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista, ktoré si môžete vziať, sú
pripravené vzadu v kostole.
2. Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
3. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
4. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 19. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30. Všade budeme ďakovať za Pánovo
požehnanie našich úrod.
1.

5.

Na budúcu nedeľu sme tiež pozvaní do Evanjelického kostola v Horných Zeleniciach na organovo trombónový koncert. Začne sa o 16:00.

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

