NOVÉ
SMEROVATKY
strmhlav
ku Kristovi

1/2016

Leto - Jeseň
roku Pána 2016
“Ajhľa, všetko tvorím nové.” (Zj 21, 5)

ročník I.

AKTIVITY

A

INFORMÁCIE

Služby Božie
(SB)
Hlohovec 10:00; Sasinkovo a Pastuchov striedavo podľa oznamov 8:30 a 11:30.
Večera Pánova (VP)
Hlohovec 1. nedeľa v mesiaci a počas sviatkov; Sasinkovo a Pastuchov počas sviatkov.
Detská besiedka (DB) Hlohovec striedavo každá druhá nedeľa; Sasinkovo striedavo v nedele o 11:30.
Ev. náb. výchova (ENV) Vyučujeme na školách: ZŠ Kľačany, ZŠ Leopoldov, ZŠ Pastuchov, ZŠ M.R.Štefánika, ZŠ Podzámska, ZŠ
A.Felcána, ZŠ Kopernikova a Gymnázium I.Kupca. Dávame Vám do pozornosti, že nielen koncom mája, ale aj začiatkom septembra môžete
prihlásiť svoje deti na ENV. Pravidelne oslovujeme všetky školy v rámci obvodu CZ: nielen v Hlohovci, ale aj v dedinách naokolo. V prípade,
že máte svoje deti (vnúčatá) na školách kde sa ešte nevyučuje ENV, dajte nám to, prosím, vedieť do konca apríla 2017. Ďakujeme!
Biblické hodiny (BH) Štúdium Božieho Slova. Chceme sa stretávať a vykladať Božie Slovo, a to od októbra do júla  (okrem  adventu  
a pôstu) vo večerných hodinách v Hlohovci, Sasinkove a Pastuchove. Termín bude upresnený v oznamoch na jar 2017.
Modlitbové spol. (MoS) Modliaca sa cirkev. Chceme sa stretávať na modlitbách od októbra do júla (okrem adventu a pôstu) vo večerných
hodinách v Hlohovci, Sasinkove a Pastuchove. Termín bude upresnený v oznamoch na jar 2017.
Večer s hosťom (VsH) Večerné posedenie pri čaji v kostole v Hlohovci (prípadne v Sasinkove alebo Pastuchove), nepravidelne podľa
ohlásenia v stredu o 18:00.
Adventné a pôstne večerné Služby Božie (VSB)
Večerné stíšenia na Službách Božích v pôste a v advente. Termín  bude  upresnený  
v novembri 2016.
Konfirmandi
Vždy počas septembra je možnosť prihlásiť Vaše deti (vnúčatá) na konfirmačnú prípravu. Prihlasovanie uzatvárame koncom septembra. Momentálne sa stretávajú konfirmandi prváci na fare v Hlohovci v utorok o 16:00.
Osobná spoveď
Je na požiadanie kedykoľvek. Nie je to iba “spoveď”, ale je to aj dôverný rozhovor v atmosfére spovedného
tajomstva, kde je možné nadviazať kontakt a podeliť sa s problémami, a v rozprávaní hľadané riešenie. Nezatláčajme svoje problémy. Skôr či neskôr sa opäť vrátia... Radšej sa o nich rozprávajme a hľadajme cestu spolu s Pánom Ježišom Kristom. Rozdelená bolesť je menšia bolesť
a stále platí to evanjeliové: klopte a bude vám otvorené, hľadajte a nájdete... hovorte a budete vypočutí. Sme tu pre Vás!
Nemocnice		
Ak máte niekoho blízkeho v nemocnici (či doma na lôžku) a máte strach o neho, neváhajte a volajte nás. Radi
pomôžeme a poskytneme duchovnú útechu hľadaním zmierenia, prislúžením sviatosti Večere Pánovej a u detí Krstu Svätého.
Krst Svätý a sobáš
Je potrebné ohlásiť na fare minimálne mesiac dopredu, aby sme mali možnosť aspoň dvoch prípravných stretnutí, pastorálneho rozhovoru a praktickej prípravy.
Pohreb
Treba ohlásiť čo najskôr. Sme tu pre Vás s nádejou Vzkrieseného Pána aj vo Vašom smútku...

PRAVIDELNÉ

8.5.2016
8.5.2016
8.5.2016
8.5.2016
8.5.2016

Adela Borčányová
Michal Černý
Daniel Dibdiak
Petra Lutovská
Slavomír Lutovský

KONFIRMOVANÍ
slávnosť konfirmácie 8.5.2016

Martin Rosina
Viliam Henrich Vrzal
Vladimír Varga
Nela Blatnická
Júlia Anna Pallerová
Barbora Roháčková
Patrik Korec
Oliver Miklovič

H
H
H
P
P

Emília Slížiková
Ján Harušťák
Emil Ryba
Ivan Páleník
Ján Lutovský
Ján Makýš
Emília Slamková

(+78)
(+97)
(+82)
(+71)
(+43)
(+57)
(+75)

POCHOVANÍ
od 1.5.2016 do 30.9.2016

Martin Tittel
Mgr. Lenka Slížiková

SOBÁŠENÍ
od 1.5.2016 do 30.9.2016

S
H
P
S
P
P
L

H

(H - Hlohovec, P - Pastuchov, S - Sasinkovo, L - Leopoldov,
(-) - iné bydlisko, * - neboli členmi CZ)

20.5.2016
26.5.2016
31.5.2016
14.6.2016
29.7.2016
6.9.2016
29.9.2016

H
9.7.2016
H (Merašice)
H
H (Bratislava)
H (P)
P
H (N.Sady)
H

(H - Hlohovec, P - Pastuchov, S - Sasinkovo, L - Leopoldov,
(-) - iné bydlisko, * - neboli členmi CZ)

22.5.2016
28.5.2016
10.7.2016
16.7.2016
16.7.2016
13.8.2016
14.8.2016
18.9.2016

POKRSTENÍ
od 1.5.2016 do 30.9.2016

Podporili nás...
... pomohli nám
Vinárstvo GOLGUZ
darom knižných publikácií
a rôznych prezentov
pre 1. víkendovku mládeže
a na propagáciu zboru
Obec Sasinkovo
Jaroslav Jamrich
Spolurealizáciou 1. zborového
dňa, zapožičaním Kultúrneho
domu a výborným gulášom
Athletes in action
zapožičaním skákacieho hradu
a praktickou pomocou na
1. zborovom dni v Sasinkove
Prameň na Súši
Programom a realizáciou
2. víkendovky mládeže v Súši
pri Starej Turej
Stolárstvo STOLTIN
Miroslav Foltin
Opravou poškodeného
obkladu na terase
pred farským úradom

Ďakujeme Vám!

NOVÉ SMEROVATKY
pre vnútornú potrebu
CZ ECAV Hlohovec vydáva:
Ev. a.v. farský úrad
Rázusova 4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika
tel.:

+421/33/742 21 26

Mgr. Ľuboš Vontorčík,
zborovy farár
mob.: +421/918/828 197
email: vontorcik@gmail.com
PhDr. Barbora Vontorčíková,
námestná farárka
mob.: +421/918/828 196
email: cukiborka@gmail.com
Nové smerovatky
vychádzajú v náklade 200 ks.
Časopis nepredávame, ale vďačne
prijmeme každý dar na jeho
vydávanie.
Prosíme Vás o príspevky, úvahy,
svedectvá, nápady a o akúkoľvek
pomoc pri šírení “Nových
smerovatiek”.
Tlač:
Váry s.r.o.
Hlavná 54
917 01 Trnava

