Oznamy, 11. nedeľa po Sv. Trojici, 1.9.2019
1.

2.

3.
4.

5.

(Iba v HC) V týždni bolo spustené osvetlenie kostola v Hlohovci. Ďakujeme Pánovi, že náš kostol vidno
už aj v noci. Kiež by nielen toto svetlo, no najmä svetlo nášho Pána Ježiša Krista privádzalo doň čím
viacerých bratov a sestry.
Vzadu v kostole, ako aj na webe, sú pripravené prihlášky pre budúcich konfirmandov. Dávam ich od
pozornosti rodičom konfirmandov. Prihlasovanie uzatvoríme v nedeľu, 22.9.2019. Po tomto termíne
nebude možné prihlásiť dieťa na konfirmačnú prípravu. Mesiac je dosť dlhá doba nato, aby táto ponuka
bola zaregistrovaná.
Ešte stále je možnosť vyzdvihnúť si náš zborový časopis Nové smerovatky. Je zdarma, ale ak nám
chcete pomôcť pri jeho vydávaní, výrobná cena jedného kusu je 2,- €.
V týždni sa tiež začne výučba ENV. Nakoľko ešte ale nemáme odpovede zo všetkých škôl, nevieme
Vám presne povedať, ako bude vyzerať rozvrh hodín v tomto školskom roku. Veríme, že rozvrh hodín
dotiahneme v nasledujúcom týždni.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, bude náš tradičný zborový deň s požehnaním detí,
mládeže a vyučujúcich pred novým školským rokom 2019/2020. Celozborové Služby Božie na 12.
nedeľu po Sv. Trojici budú v Sasinkove o 10:00. Kazateľom na Službách Božích bude br. farár z Myjavy,
Dr. Samuel Ján Myšiak a v programe sa nám predstavia spolupracovníci Švajčiarskej misie viery z centra
Prameň na Súši. Bude pripravený autobus, ktorý odvezie, ako aj dovezie záujemcov do a zo Sasinkova.
Odchod bude mať z Pastuchova spred kostola o 9:00 a z Hlohovca spred kostola o 9:30. Tešíme sa na
spoločenstvo!

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
O tri týždne, v nedeľu, 22.9.2019, budeme mať v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci o
10:00 mimoriadny zborový konvent, ktorého hlavným bodom programu bude zmena času Služieb Božích. Pre
všetkých z filiálok, ktorí chcete prísť na konvent a vyjadriť svoj názor, bude pripravený autobus. Čas odchodu
ešte upresníme. Chcem len podotknúť, že konvent je jedným z miest, kde môžeme spoločne riešiť naše
vnútorné veci, preto pozývam všetkých. Ak niekto nepríde na konvent a následne bude frflať, prečo je to tak,
tomu odkazujeme iba jedno: nemá právo nikomu nič vyčítať, iba ak sebe!
Taktiež o tri týždne, v nedeľu, 22.9.2019, bude v CZ ECAV Trnava (Nám. SNP 7) o 15:00 seniorálne
vzdelávacie podujatie zamerané na sprevádzanie zomierajúcich s názvom: "Dôstojne až do konca". V mene
seniorátu srdečne pozývame!
Oznamy, 13. nedeľa po Sv. Trojici, 15.9.2019
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5.

Vzadu v kostole, ako aj na webe, sú pripravené prihlášky pre budúcich konfirmandov. Dávam ich od
pozornosti rodičom konfirmandov. Prihlasovanie uzatvoríme v nedeľu, 22.9.2019. Po tomto termíne
nebude možné prihlásiť dieťa na konfirmačnú prípravu. Mesiac je dosť dlhá doba nato, aby táto ponuka
bola zaregistrovaná.
Ako sme Vám dali na vedomie počas minulej nedele, rozvrh hodín výučby ENV sme úspešne dokončili.
Rozvrh si môžete pozrieť na našej webovej stránke medzi aktualitami. Evanjelická náboženská výchova
bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
V stredu sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s pánom Dušanom Mihočkom,
zosnulým vo veku 66 rokov. Prosíme Pána, aby potešil pozostalú rodinu.
Stretnutie rodákov v Tekolďanoch plánujeme na poslednú sobotu v mesiaci september, podrobnosti
Vám dáme včas vedieť.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 13. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve a čaji po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:

O dva týždne, v nedeľu, 22.9.2019, budeme mať v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci o
10:00 mimoriadny zborový konvent, ktorého hlavným bodom programu bude zmena času Služieb Božích. Pre
všetkých z filiálok, ktorí chcete prísť na konvent a vyjadriť svoj názor, bude pripravený autobus. Čas odchodu
ešte upresníme. Chcem len podotknúť, že konvent je jedným z miest, kde môžeme spoločne riešiť naše
vnútorné veci, preto pozývam všetkých. Ak niekto nepríde na konvent a následne bude frflať, prečo je to tak,
tomu odkazujeme iba jedno: nemá právo nikomu nič vyčítať, iba ak sebe!
Taktiež o dva týždne, v nedeľu, 22.9.2019, bude v CZ ECAV Trnava (Nám. SNP 7) o 15:00 seniorálne
vzdelávacie podujatie zamerané na sprevádzanie zomierajúcich s názvom: „Dôstojne až do konca“. V mene
seniorátu srdečne pozývame!
Oznamy, 13. nedeľa po Sv. Trojici, 15.9.2019
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Vo štvrtok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s pani RNDr. Oľgou
Vinklerovou, rod. Mišútovou, zosnulou vo veku 80 rokov. Prosíme Pána, aby potešil pozostalú rodinu.
Vzadu v kostole, ako aj na webe, sú pripravené prihlášky pre budúcich konfirmandov. Dávam ich od
pozornosti rodičom konfirmandov. Prihlasovanie uzatvoríme v budúcu nedeľu, 22.9.2019. Po tomto
termíne nebude možné prihlásiť dieťa na konfirmačnú prípravu.
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú celozborové Služby Božie na 14. nedeľu po
Sv. Trojici v Hlohovci o 10:00, v rámci ktorých zadržíme mimoriadny zborový konvent. Hlavným
bodom programu bude zmena času Služieb Božích. Pre všetkých z filiálok, ktorí chcete prísť na konvent
a vyjadriť svoj názor, bude pripravený autobus. Odchod autobusu bude: o 9:00 z Pastuchova a o 9:30 zo
Sasinkova. Chcem len podotknúť, že konvent je jedným z miest, kde môžeme spoločne riešiť naše
vnútorné veci, preto pozývam všetkých. Ak niekto nepríde na konvent a následne bude frflať, prečo je
to tak, tomu odkazujeme iba jedno: nemá právo nikomu nič vyčítať, iba ak sebe!
Taktiež v budúcu nedeľu bude v CZ ECAV Trnava (Nám. SNP 7) o 15:00 seniorálne vzdelávacie
podujatie zamerané na sprevádzanie zomierajúcich s názvom: „Dôstojne až do konca“. V mene
seniorátu srdečne pozývame!

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 14. nedeľa po Sv. Trojici, 22.9.2019
V dnešný deň uzatvárame prihlasovanie na konfirmačnú prípravu. Po dnešný deň sa na konfirmačnú
prípravu prihlásili traja budúci konfirmandi.
2. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
3. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30 s posedením pri čaji a káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 aj s DB.
1.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
Oznamy, 15. nedeľa po Sv. Trojici, 29.9.2019
Mimoriadny konvent prijal na svojom minulotýždňovom zasadnutí rozhodnutie o zmene času Služieb
Božích nasledovne: Sasinkovo a Pastuchov súbežne 8:30 a Hlohovec 10:30. Opakujem iba jedno, ak
niekto nie je spokojný s rozhodnutím konventu, ale konventu sa nezúčastnil, nemá právo sťažovať sa!
2. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem hodín, ktoré vyučuje
br. zb. farár.
1.

3.

Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v
Sasinkove o 8:30 s DB, v Pastuchove o 8:30 a v Hlohovci o 10:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Z ďalšieho programu:
V mene OZ ThDr. Jána Hanu Vás pozývame na tvorivé popoludnie 13.10. o 15:00 hod. v 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 OZ. Príďte, veríme, že to bude milé stretnutie.

