-------- Správa --- Message -------Predmet:
JAS 50 - pozvánka
Dátum:
14.8.2020
Od:
jas50@baptist.sk
Pre:
***členovia JASu
-------------------------------------------Milí JASák, milá JASáčka,
máme pre Teba vynikajúce správy.
Stretneme sa
v modlitebni BJB Praha - Vinohrady
cez víkend 14.-16.5.2021
a pripomenieme si
50. výročie založenia JASu.
Pripomenieme si mnohé Božie dobrodenia, vernosť i zázraky. Oprášime si
spomienky, obnovíme vzťahy, precvičíme hlasivky a poslúžime, ako obvykle.
Skĺbime duchovne povznášajúcu hudbu s návštevou nádhernej stovežatej Prahy.
Pripomenieme si, že služba spevokolu JAS svojim obsahom, rozsahom, duchovným
vplyvom i spôsobom fungovania bol a zostane fenoménom.
Všetky potrebné informácie nájdeš na: https://www.baptist.sk/jas50
Informácie na stránke budeme priebežne aktualizovať. Prosím, priebežne sleduj túto
stránku v záujme zdarnej prípravy stretnutia i vo svojom vlastnom záujme.
Prípadné otázky adresuj na emailovú adresu, z ktorej Ti správa prišla:
jas50@baptist.sk.
V prípade potreby prepošli tento email JASákom,
ktorí sa o stretnutí ešte nedozvedeli.
V prílohe Ti posielame:
 Dopis Miloše Šolce, zakladateľa JASu.
 Dopis Jendy Titěry, adresovaný VV BJB v ČR a Rade BJB v SR.
 Plagát A (výzva na prieskum).
Tešíme sa na spoločné stretnutie s Tebou a na Božie požehnanie, ktoré má Boh pre
nás pripravené,
prípravný tím - JAS 50
Ospravedlnenie: Pôvodne avizovaný termín sme kvôli pandémii presunuli
z 16.-18.10.2020 na hore uvedený termín, t.j. na 14.-16.5.2021.
Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým sme tým spôsobili komplikácie.

-------- Zpráva --- Message -------Předmět:
JAS 50 - pozvánka
Datum:
14.8.2020
Od:
jas50@baptist.sk
Pro:
*** členové JASu
-------------------------------------------Milý JASáku a milá JASačko,
máme pro Tebe vynikající zprávy.
Setkáme se
v modlitebně BJB Praha - Vinohrady
o víkendu 14.-16.5.2021
a připomeneme si
50. výročí založení JASu.
Připomeneme si mnohá Boží dobrodiní, věrnost i zázraky. Oprášíme si vzpomínky,
obnovíme vztahy, procvičíme hlasivky a posloužíme, jako obvykle.
Skloubíme duchovně povznášející hudbu s návštěvou nádherné stověžaté Prahy.
Připomeneme si, že služba pěveckého sboru JAS svým obsahem, rozsahem,
duchovním vlivem i způsobem fungování byl a zůstane fenoménem.
Všechny potřebné informace najdeš na: https://www.baptist.sk/jas50
Informace na stránce budeme průběžně aktualizovat. Prosím, průběžně sleduj tuto
stránku v zájmu zdárné přípravy setkání i ve svém vlastním zájmu.
Případné dotazy adresuj na emailovou adresu, ze které Ti zpráva přišla:
jas50@baptist.sk.
V případě potřeby přepošli tento email JASákům,
kteří se o setkání ještě nedozvěděli.
V příloze Ti posíláme:
 Dopis Miloše Šolce, zakladatele JASu.
 Dopis Jendy Titěry, adresovaný VV BJB v ČR a Radě BJB v SR.
 Plakát A (výzva na průzkum).
Těšíme se na společné setkání s Tebou a na Boží požehnání, které má Bůh pro nás
připravené,
přípravný výbor - JAS 50
Omluva: Původně avizovaný termín jsme kvůli pandemii přesunuli
z 16.-18.10.2020 na výše uvedený termín, tj. 14.-16.5.2021.
Omlouváme se všem, kterým jsme tím způsobili komplikace.

