Kalendár dôležitých udalostí a podujatí roku 2012
v Cirkevnom zbore ECAV v Nitre
Január
3. benefičný organový koncert Rotary klubu Nitra pre autistické deti v našom kostole
16. zborový farár Ivan Eľko odovzdal úrad seniora DNS
21. novoročné posedenie bývalých i terajších členov spevokolu
23. 1.večer Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, stretnutie u nás
24. riadiaci výbor diakonie, príprava rozpočtu na rok 2012
25. 2. večer Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, stretnutie na Klokočine
26. výročné zasadnutie zborového presbyterstva, 1.časť
27. ekumenické stretnutie mládeže, večer u nás
28. sobota pre dievčatá z klubu Tabita - „Nevzdávaj sa!“
29. zverejnenie Výročnej správy farára za r.2011
31. revízia cirkevnozborového účtovníctva

Február
1. hospodársky výbor, príprava rozpočtu zboru na rok 2012
5. mládežnícka korčuľovačka v Malom Záluží
8. príprava reportáže o zborovej diakonii pre Posol
príprava kampane pre získanie podielu z dane pre OZPV
9. výročné zasadnutie presbyterstva, 2.časť
10. ekumenické stretnutie mládeže, večer na Klokočine
12. výročný konvent za rok 2011, voľba presbyterov
13. kandidatúra Vlastimila Synaka do volieb seniorálneho dozorcu
15. uvedenie videofilmu o M.R.Štefánikovi u nás
17. pracovná návšteva predsedníctva CZ Beckov u nás

Marec
1. zasadnutie stavebného výboru, výber firmy na montáž ventilátorov
2. rokovanie s riaditeľom nemocnice o možnosti prenájmu priestorov pre domov
sociálnych služieb
4. volebný konvent, voľba seniorálneho dozorcu
5. príprava reportáže o zborovej diakonii pre Nitrianske noviny
10. príchod troch hostí z Naperville
11. slávnostný sľub štyroch novozvolených zborových presbyterov, poďakovanie
štyrom bývalým presbyterom, pozdrav hostí z Naperville
12. rozlúčka s hosťami z Naperville
13. spustenie novej internetovej stránky
17. Večera Pánova pre farárov DNS a ich rodiny v našom kostole
21. návšteva riadiaceho výboru našej diakonie v diakonických zariadeniach
v Galante
25. voľba predsedníctva Západného dištriktu ECAV
28. brigáda v kostole – umývanie okien
29. Spoločenstvo evanjelických žien a spevokol – gratulácia ses.Gizele Rožkovej
k „80“
31. seniorálny konvent v Leviciach, inštalácia seniora Jána Janču

Apríl
2.-4. pôstne modlitebné dni
3. obhliadka strechy pred montážou vetracích ventilátorov
6. veľkopiatočná mládež, premietanie kresťanského filmu
14. sobota pre chlapcov
15. Služby Božie vykonal Ján Magyar
17. členská schôdza Spoločnosti M.R.Štefánika
19. návšteva stredoškolských študentov triedy Evy Hubovej v kostole
22. koncert Donských kozákov, celodenný predaj kníh
úmrtie ses.Anny Valáškovej (89)
26. pohrebná rozlúčka so ses.Annou Valáškovou, kázal senior Ján Jančo
27. príchod štyroch hostí z dekanátu Kirchheim unter Teck
27.-29. Konfitábor konfirmandov a mládeže v Jabloňovciach
29. úvodný koncert organového festivalu Ars organi 2012

Máj
1. naše sestry na seniorálnom stretnutí žien, v rámci celoslovenskej konferencie v
Leviciach
6. náš spevokol a cirkevníci na seniorálnom festivale spevokolov v Bátovciach
koncert Ars organi 2012 u nás
10. skúška konfirmandov
17. zasadnutie výboru Obč.združenia Pavla Valáška
20. slávnostná konfirmácia
koncert Ars organi 2012 u nás
24. revízia účtovníctva Občianskeho združenia Pavla Valáška
členská schôdza Občianskeho združenia Pavla Valáška
27. Svätodušná nedeľa, úmrtie br.Slavomíra Revaya st. (70)
28.-31. montáž vetracích ventilátorov
30. pohreb br.Slavomíra Revaya st.

Jún
1. Noc kostolov, živá prezentácia života a služby zboru, rozdávanie kresťanskej
literatúry a infotlačovín, premietanie filmu Martin Luther
3. Sl.Božie vykonal Ján Magyar
7. porada pred príchodom hostí z Naperville
9. príchod 64 hostí z Naperville, koncert Eagles Wings
10. Sl.Božie a Veselé popoludnie pre deti s Eagles Wings
17. Služby Božie pre najstarších s Večerou Pánovou a posedením
23. výlet mladých rodín do Horných Hámrov
24. záver školského roku 2011/2012
blahoželanie br.zbor.dozorcovi Jánovi Hubovi ku „45“
voľby generálneho predsedníctva ECAV
25. príchod 30 farárov z dekanátu Kirchheim unter Teck, celotýždenný pobyt v Nitre,
v senioráte a na Slovensku
28. spoločné Sl.Božie s nemeckými hosťami, rozlúčka s farárom z Oberlenningenu
br.Karlheinzom Grafom, večierok s hosťami
29. odchod nemeckých hostí
záverečná porada pred letnými tábormi detí a mládeže
30. spevokol a cirkevníci na evanjelickom festivale v Lučenci

Júl
2.-7. tábor detí v Braväcove
5. cirkevníci na Službách Božích na hrade Branč
7.-13. tábor mládeže v Braväcove
8. Sl.Božie vykonal Július Filo
21. príchod štrnástich hostí z Naperville
22. Služby Božie a večer na farskom dvore s hosťami z Naperville a z mesta
23. rozlúčka s hosťami z Naperville

August
1. servisná prehliadka a údržba všetkých plynových kotlov
19. Služby Božie vykonal Štefan Kiss
25. mládežníci na volejbalovom turnaji v Bátovciach
30. uloženie urny ses.Anny Valáškovej v Bzinciach po Javorinou

September
6. nedožitá „90“ ses.Anny Valáškovej, veniec na hrob
9. úvod školského roku 2012/2013, požehnanie detí, vyslanie dobrovoľných
misijných spolupracovníkov do služby
14. Kostolfest, noc mládežníkov v kostole
15. cirkevníci na Seniorálnom dni 2012 v Jabloňovciach
21. vznik biblickej skupinky v DD na Dolnočermánskej ulici
zápis konfirmandov
23. koncert detského spevokolu Dúha v našom kostole
25. návšteva u pána biskupa Judáka, rokovanie o možnosti získania pozemku
na výstavbu domova sociálnych služieb
30. Poďakovanie za úrody zeme
dobrovoľná zbierka na pomoc hladujúcim na Haiti
Tekviciáda

Október
1. prvé stretnutie Spoločenstva mužov
5.-7. víkendovka mládeže v Jabloňovciach
5.-6. konferencia žien Apoštolskej cirkvi v našom kostole
6.-8. delegácia nášho zboru v Oberlenningene, rozlúčka s Karlheinzom Grafom
7. Služby Božie vykonal Ján Magyar
10. brigáda mužov v kostole
13.-14. Jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických žien Považie 2012
14. Služby Božie vykonal Ján Magyar
20. stretnutie Sázavy a Nitry na Velehrade
21. Šarkaniáda
22. montáž zábradlia pred kostolom
26. jubilejný koncert Nitrianskeho evanjelického spevokolu pri 15.výročí existencie
pod vedením Katiny Kühnovej
28. spomienka a venček k pamätnej tabuli biskupa Karola Kuzmányho

November
5. vydanie knihy Jarmily Konkušovej „Ako skákať a pritom nespadnúť“
6. stretnutie s riaditeľom Evanjelickej diakonie na Slovensku Jánom Hubom u nás

7. pohrebná rozlúčka s Evou Ruthovou v Divadle Andreja Bagara
9. montovanie nových políc do sakristie a na farský úrad
10. stretnutie konfirmandov 2000-2012 „Jesenný dážď“
14. Valné zhromaždenie Spoločnosti M.R.Štefánika u nás
17. Konferencia presbyterov DNS v Pribete
sobota pre chlapcov
23.-24. festival Zbory mestu v našom kostole
24. naša mládež na seniorálnom stretnutí mládeže v Leviciach
26. senior Ján Jančo hosťom na skupinke mužov

December
2. Služby Božie pre najstarších s Večerou Pánovou a posedením
6. posledné zasadnutie presbyterstva v roku
8. Večera Pánova pre farárov DNS a rodiny v našom kostole
12. seniorálna kontrola agendy farského úradu
15. Adventné popoludnie pre deti
16. Služby Božie s piesňami mládeže, obed a popoludnie pre mládež
Adventný organový koncert (Jan Rotrekl) s pohostením pre účastníkov
zimné číslo Otvorenej náruče
kniha Zuzany Švecovej „Adventný veniec“
21. vianočná mládež
22. generálka štedrovečného programu detí
spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka
30. uvedenie muzikálu Jim Elliot v našom kostole
31. mládežnícky Silvester na fare

Jedinému Bohu nech je česť a sláva!

