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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 a podľa ohlásenia.
Detská besiedka (DB) Hlohovec každá druhá nedeľa; Sasinkovo, Pastuchov striedavo v nedele o 11:30 (mimo letných prázdnin).
Ev. náb. výchova (ENV) Vyučujeme na školách v Kľačanoch, Leopoldove, Pastuchove, H. Otrokovciach, Rišňovciach; a v Hlohovci:
M.R.Štefánika, Podzámska, 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: v Hlohovci i v dedinách naokolo. V
prípade, že máte svoje deti na školách, kde sa ešte nevyučuje ENV, dajte nám to, prosím, vedieť do konca marca 2019.
Mládež / Dorast		
Spoločenstvo mladých, hľadajúcich Pána Ježiša Krista. Stretávame sa v každý druhý piatok na fare o 17:00.
Modlitbové spol. (MoS) Modliaca sa cirkev. Stretávame sa na modlitbách podľa ohlásenia, okrem toho v Sasinkove a v Pastuchove aj v
predvečer pohrebu.
Večer s hosťom (VsH) Večerné posedenie s občerstvením v AXA klube v Hlohovci (prípadne v Sasinkove alebo Pastuchove), raz do
mesiaca od septembra do júna. Stretávame sa pod záštitou o.z. ThDr. Jána Hanu.
Rodinné spol. (RoS) Stretnutia a vzájomné povzbudzovanie sa rodín s deťmi raz do mesiaca podľa dohody, buď v konkrétnej rodine
alebo na fare.
Adventné a pôstne večerné Služby Božie (VSB)
Večerné stíšenia na Službách Božích v pôste a v advente.
Konfirmandi
Vždy počas septembra je možnosť prihlásiť Vaše deti (vnúčatá) na konfirmačnú prípravu. Prihlasovanie uzatvárame koncom augusta. Stretávame sa v utorky o 15:30 podľa ohlásenia.
Osobná spoveď
Je na požiadanie kedykoľvek. Nie je to iba “spoveď”, ale je to predovšetkým dôverný rozhovor v atmosfére
spovedného tajomstva, kde je možné nadviazať kontakt, podeliť sa s problémami, a v rozprávaní hľadať 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 o neho strach, neváhajte a volajte nás. Radi
pomôžeme a poskytneme duchovnú útechu hľadaním zmierenia, prislúžením sviatosti Večere Pánovej a u detí Krstu Svätého.
DSS Harmónia		
Pravidelné stretnutia na SB, pri Božom Slove a podľa potreby aj pri VP. Vždy v 3. piatok v mesiaci o 10:00.
DSS Humanus		
Pravidelné stretnutia na SB, pri Božom Slove a podľa potreby aj pri VP. Vždy v 3. štvrtok v mesiaci o 13:00.
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...
Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke www.ecavhc.sk, v sekciách: “Informácie”, “Spoločenstvá”, “Služby Božie” a “Aktuality”.

PRAVIDELNÉ

Jozef Ryba
Jaroslav Mosný
Ing. Milan Mišút
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POCHOVANÍ
od 25.11.2018 do 28.2.2018

Miroslav Sako
Laura Mericová
Milan Skalka
Šimon Gallas
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(H - Hlohovec, P - Pastuchov, S - Sasinkovo, L - Leopoldov,
(-) - iné bydlisko, * - neboli členmi CZ)

26.1.2019
1.2.2019
10.2.2019

8.12.2018
26.1.2019
26.1.2019
26.1.2019

POKRSTENÍ
od 25.11.2018 do 28.2.2018

Ďakujeme Vám!

Taktiež dávame do Vašej štedrej pozornosti možnosť pomôcť
Cirkevnému zboru v jeho investičných aktivitách (oprava chodníka v
Sasinkove, prístavba spoločenskej miestnosti v Pastuchove a pod.), ako
aj v jeho vnútromisijných aktivitách, na ktoré Vás srdečne pozývame!

Milodar na podporu činnosti a investícií

Pri platení príkazom na účet napíšte variabilný symbol 2019 a do
správy pre prijímateľa Vaše meno (prípadne mená všetkých tých, za
ktorých platíte príspevok) a bydlisko. Bez týchto údajov nebudeme
môcť identifikovať Vašu platbu.

Tiež je možné prispieť aj osobne na farskom úrade v Hlohovci alebo v
nedeľu pred a po Službách Božích u našich sestier pokladníčok.

IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101
SWIFT: LUBASKBX

Veľmi pekne Vás prosíme cirkevnú daň zaplatiť čo najskôr, a to buď
poštovou poukážkou na pošte na adresu farského úradu alebo na účet
nášho cirkevného zboru:

V bratskej láske sa obraciame na Vás s prosbou o zaplatenie cirkevného
príspevku (dane) na rok 2019, vo výške 7,- € za osobu.

Cirkevný príspevok

P R O S B A:

Podujatia pred nami...

NOVÉ SMEROVATKY

6.3.2019, 18:00
Popolcová streda, VSB v Hlohovci

pre vnútornú potrebu
CZ ECAV Hlohovec vydáva:

10.3.2019, 11:30
Spoveď a Večera Pánova
v Pastuchove

Ev. a.v. farský úrad
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

17.3.2019, 11:30
Spoveď a Večera Pánova
v Sasinkove
17.3.2019, 15:00
Výlet RoS na Zobor
12.3. - 11.4.2019
Pôstne večierne:
• utorok v Hlohovci o 17:00
• streda v Pastuchove o 16:00
• štvrtok v Sasinkove o 16:00
24.3.2019, 10:00
Celozborové spomienkové SB
pri 30. výročí úmrtia ThDr. Jána Hanu
v Hlohovci s pietnou spomienkou na
cintoríne v Piešťanoch
16.4. - 17.4.2019
Modlitbové večery v Tichom týždni:
• utorok v Sasinkove o 16:00
• streda v Pastuchove o 16:00
Tešíme sa na Vás!

tel.:
+421/33/742 21 26
web: www.ecavhc.sk
email: fara@ecavhc.sk
Mgr. Ľuboš Vontorčík,
zborový farár
mob.: +421/918/828 197
email: vontorcik@gmail.com
PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková,
námestná farárka
mob.: +421/918/828 196
email: cukiborka@gmail.com
Nové smerovatky
Neprešli jazykovou korektúrou!
Náklad 100 ks, cena 2,- € / ks.
Sme vďační za každý dobrovoľný
dar na podporu vydávania.
Prosíme Vás o príspevky, úvahy,
svedectvá a nápady.
Tlač:
Váry s.r.o.
Hlavná 54
917 01 Trnava

