Oznamy, 23. nedeľa po Sv. Trojici, 4.11.2018
1.
2.
3.
4.

5.
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Počas minulej nedele sme v rámci Služieb Božích v Sasinkove pokrstili malého Samka Paulíka. Dieťatku
aj rodičom prajeme veľa Božej milosti a lásky!
V pondelok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Rišňovciach s pánom Jánom Kotorom,
členom CZ ECAV Piešťany, zosnulým vo veku 80 rokov.
K dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Oznamujeme všetkým, ktorí ste si objednali stolový kalendár a zbierku zamyslení Hrad prepevný, že si
ich môžete zakúpiť po Službách Božích v sakristii. (V Hlohovci ich máme aj navyše, ak niekto potrebuje
a neobjednal si, nech nám dá vedieť.)
Prosíme všetkých, ktorí ste si ešte nevzali a nevyplnili formulár so súhlasom na spracovanie osobných
údajov podľa nového zákona 18/2018 a v zmysle nariadenia EÚ (GDPR), prosím, vezmite si ho, vyplňte
a podpíšte. Formuláre sú nachystané vzadu v kostole. Opakujem len, že je potrebné iba vypísať hlavičku,
prečítať si ho a podpísať. Je potrebné, aby ho vyplnil každý jeden člen v CZ, za deti do 16 rokov tak
urobia ich rodičia (zákonní zástupcovia). Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme evidovať ako členov CZ.
Vopred Vám ďakujeme za túto Vašu pomoc!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30. Pripomínam len, že tézy k 2. postupovému
testu sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii „aktuality“.
Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 3. nedeľu pred koncom
cirkevného roka v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a VP a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Z ďalšieho programu:
Opäť Vás pozývame na Vianočné pečenie s deťmi v Pastuchovskom KD, ktoré sa uskutoční 1.12.2018.
Podrobnejšie informácie budeme priebežne uverejňovať.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, 3. nedeľa pred koncom CR, 11.11.2018
1.
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3.
4.

5.
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Počas minulej nedele sme v rámci Služieb Božích v Pastuchove pokrstili malú Stellu Kališovú. Dieťatku
aj rodičom prajeme veľa Božej milosti a lásky!
V stredu sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Leopoldove s pánom Antonom Turanským,
zosnulým vo veku 63 rokov.
K dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Oznamujeme všetkým, ktorí ste si objednali stolový kalendár a zbierku zamyslení Hrad prepevný, že si
ich môžete zakúpiť po Službách Božích v sakristii. (V Hlohovci ich máme aj navyše, ak niekto potrebuje
a neobjednal si, nech nám dá vedieť.)
Prosíme všetkých, ktorí ste si ešte nevzali a nevyplnili formulár so súhlasom na spracovanie osobných
údajov podľa nového zákona 18/2018 a v zmysle nariadenia EÚ (GDPR), prosím, vezmite si ho, vyplňte
a podpíšte. Formuláre sú nachystané vzadu v kostole. Opakujem len, že je potrebné iba vypísať hlavičku,
prečítať si ho a podpísať. Je potrebné, aby ho vyplnil každý jeden člen v CZ, za deti do 16 rokov tak
urobia ich rodičia (zákonní zástupcovia). Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme evidovať ako členov CZ.
Vopred Vám ďakujeme za túto Vašu pomoc!
K tomuto formuláru so súhlasom o ochrane osobných údajov máme pripravený ešte jeden, ktorý je
vytlačený na slabo oranžovom papieri (na rozlíšenie) a je pripravený pre tých z Vás, ktorí máte v rodine
inoveriaceho partnera/ku, a chcete, aby bol u nás evidovaný nie ako člen, ale ako sympatizant s CZ.
(Napr.: ak si spolu s Vami platí CP a zúčastňuje sa podujatí v CZ.) Postup na vyplnenie je rovnaký. Aj za
túto pomoc Vám ďakujeme!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 2. nedeľu pred koncom
cirkevného roka v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Z ďalšieho programu:
O dva týždne, 25.11.2018, bude v Sasinkove pamiatka posvätenia kostola. Sasinkovské hodové Služby
Božie budú o 11:30 aj s Detskou besiedkou.
Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, predposledná nedeľa pred koncom CR, 11.11.2018
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

K dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Oznamujeme všetkým, ktorí ste si objednali nástenný kalendár a Tranovského ročenku, že už sú k
dispozícii. Taktiež je ešte stolový kalendár a zbierka zamyslení Hrad prepevný, ktoré si môžete zakúpiť
po Službách Božích v sakristii. (V Hlohovci ich máme aj navyše, ak niekto potrebuje a neobjednal si,
nech nám dá vedieť.)
Prosíme všetkých, ktorí ste si ešte nevzali a nevyplnili formulár so súhlasom na spracovanie osobných
údajov podľa nového zákona 18/2018 a v zmysle nariadenia EÚ (GDPR), prosím, vezmite si ho, vyplňte
a podpíšte. Formuláre sú nachystané vzadu v kostole. Opakujem len, že je potrebné iba vypísať hlavičku,
prečítať si ho a podpísať. Je potrebné, aby ho vyplnil každý jeden člen v CZ, za deti do 16 rokov tak
urobia ich rodičia (zákonní zástupcovia). Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme evidovať ako členov CZ.
Vopred Vám ďakujeme za túto Vašu pomoc!
K tomuto formuláru so súhlasom o ochrane osobných údajov máme pripravený ešte jeden, ktorý je
vytlačený na slabo oranžovom papieri (na rozlíšenie) a je pripravený pre tých z Vás, ktorí máte v rodine
inoveriaceho partnera/ku, a chcete, aby bol u nás evidovaný nie ako člen, ale ako sympatizant s CZ.
(Napr.: ak si spolu s Vami platí CP a zúčastňuje sa podujatí v CZ.) Postup na vyplnenie je rovnaký. Aj za
túto pomoc Vám ďakujeme!
Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
V piatok bude stretnutie dorastu a mládeže na fare o 17:00.
Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na nedeľu Večnosti v
Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove spolu s pamiatkou posvätenia kostola o 11:30 s
DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...
Oznamy, nedeľa Večnosti, 25.11.2018
K dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
Oznamujeme všetkým, ktorí ste si objednali nástenný kalendár a Tranovského ročenku, že už sú k
dispozícii. Taktiež je ešte stolový kalendár a zbierka zamyslení Hrad prepevný, ktoré si môžete zakúpiť
po Službách Božích v sakristii. (V Hlohovci ich máme aj navyše, ak niekto potrebuje a neobjednal si,
nech nám dá vedieť.)
3. Prosíme všetkých, ktorí ste si ešte nevzali a nevyplnili formulár so súhlasom na spracovanie osobných
údajov podľa nového zákona 18/2018 a v zmysle nariadenia EÚ (GDPR), prosím, vezmite si ho, vyplňte
a podpíšte. Formuláre sú nachystané vzadu v kostole. Opakujem len, že je potrebné iba vypísať hlavičku,
prečítať si ho a podpísať. Je potrebné, aby ho vyplnil každý jeden člen v CZ, za deti do 16 rokov tak
urobia ich rodičia (zákonní zástupcovia). Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme evidovať ako členov CZ.
Vopred Vám ďakujeme za túto Vašu pomoc!
4. K tomuto formuláru so súhlasom o ochrane osobných údajov máme pripravený ešte jeden, ktorý je
vytlačený na slabo oranžovom papieri (na rozlíšenie) a je pripravený pre tých z Vás, ktorí máte v rodine
inoveriaceho partnera/ku, a chcete, aby bol u nás evidovaný nie ako člen, ale ako sympatizant s CZ.
(Napr.: ak si spolu s Vami platí CP a zúčastňuje sa podujatí v CZ.) Postup na vyplnenie je rovnaký. Aj za
túto pomoc Vám ďakujeme!
5. Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
1.
2.

Opäť pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca
ďakujeme!
7. V sobotu, 1.12.2018 o 9:00, sa stretneme v KD v Pastuchove na predvianočnom pečení. Občerstvenie
bude zabezpečené. Tentokrát sa budeme uberať témou kresťanského darcovstva a obdarovávania.
Veríme, že nám bude ešte lepšie ako počas minuloročného stretnutia. Srdečne pozývame a tešíme sa na
Vás!
8. Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 1.adventnú nedeľu v
Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove 11:30 s VP a DB.
6.

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

