Dátum
nedeľa 27. januára
nedeľa 10. februára
sobota 2. marca
sobota 30. marca
sobota 6. apríla
sobota 13. apríla
nedeľa 14. apríla
nedeľa 14. apríla
piatok 19. apríla
piatok 19. apríla
nedeľa 21. apríla
nedele po VN
nedeľa 12. mája
piatok 24. mája
sobota 25. mája
sobota 1. júna
nedeľa 9. júna
nedeľa 16. júna
nedeľa 30. júna
nedeľa 30. júna
piatok 5. júla
nedeľa 7. júla
pondelok 15. júla
streda 17. júla
pondelok 22. júla
streda 24. júla
pondelok 29. júla
piatok 2. augusta
sobota 10. augusta
nedeľa 11. augusta
nedeľa 11. augusta
nedeľa 11. augusta
pondelok 12. augusta
štvrtok 15. augusta
nedeľa 25. augusta
sobota 31. augusta
nedeľa 1. septembra
nedeľa 29. septembra
nedeľa 6. októbra
sobota 19. októbra
štvrtok 31. októbra
piatok 1. novembra
nedeľa 3. novembra

Plán aktivít
Názov
Konvent
Nedeľa podľa Tranovského
Detská fašiangová párty
Seniorátny konvent
Pôstne bohoslužby pre mladých

Poznámky
do Gočova pozvať Admirál
Gočovo kostol a KD

Vlachovo
Gočovo
Bohoslužby - pôstne
spevokol
Bohoslužby
spevokol
Stretnutie pri hrobe
Veľký Piatok + spevokol
Bohoslužby - Veľkonočné
spevokol
pozvať kazateľov z rožňavskej doliny
alt. premietanie + kánony zo spevníka
vystúpenie detí na Deň matiek + spevokol vystúpenie na Bohoslužbách / kultúrny dom
Gočovo + spevokol
Noc kostolov
Vlachovo + spevokol
Deň detí v Gočove
Hry pre deti s OÚ
Bohoslužby - Svätodušné
spevokol
Bohoslužby - Trojica
spevokol
Bohoslužby na koniec školského roka
Vlachovskie hry
Sederová večera

Semfest
konfirmandi - výlet

Poprad Veľká

dorastový výlet

Obišovce

Detský tábor pre menšie deti
Vlachovský jarmok
Bohoslužby - Dni obce Vlachovo
kazateľ Peter Székely
koncert Miriam Kaiser

spevokol
kostol Vlachovo - Bohosužby
kostol Vlachovo - poobede 400€+cesta

mládežnícky výlet
Bohoslužby - kajúca
Výlet
Bohoslužby na začiatok školského roka
Hostina Gočovo
Bohoslužby - poďakovanie za úrodu
Hry pre dospelých
jednodňový tábor
pamiaka zosnulých
Bohoslužby - reformácia

spevokol
ferrata Kyseľ, kláštorisko
program s obcou + spevokol
spevokol
5€
spevokol Vlachovo
spevokol

nedeľa 24. novembra
nedeľa 1. decembra
sobota 7. decembra
nedeľa 22. decembra
utorok 24. decembra
streda 25. decembra
utorok 31. decembra

Hostina Vlachovo
Spomienkové Bohoslužby
Mikuláš
Bohoslužby - advent
Bohoslužby - štedrý večer
Bohoslužby - 1. vianočný
Bohoslužby - závierka občianskeho roka

spevokol
Gočovo - Jur Hronec
spevokol
spevokol
spevokol
spevokol

Ďalšie plánované aktivity
Filmové kluby
po Veľkej noci do konca Júna
Posedenie pri čaji v nedeľu o 17:00
Január - Marec a Október - December
Stretnutie s osobnosťami
pozvanie historikov - spolupráca s Maticou
Stretnutie presbyterov
organizovanie seniorátneho podujatia
Výlet Spoznávanie Poľska
ubytovanie Liptov - brat farár Jano Molčan
Výlet Ochtinská aragonitová jaskyňa
Zborová opekačka
Prezentácia spevokolov v senioráte
seniorátne podujatie
Vystúpenie spevokolov
obecné podujatia Gočovo, Vlachovo

