BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV, Odbor sestier v SR

„Kto je múdry a rozumný medzi vami? Nech ukáže zo svojho pekného obcovania
svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti.“
Jakub 3:13

Drahé sestry,
Je pre mňa veľkou radosťou, že tak ako po minulé roky, znovu vás môžem
v mene Odboru sestier na Slovensku a v Čechách čo najsrdečnejšie pozvať
na sesterskú konferenciu, ktorú tohto roku pripravujeme so zborom BJB
Karlovy Vary v Českej republike, kde sa aj konferencia bude konať

v dňoch 05.05.2017 – 07.05.2017
Téma konferencie:

Múdrosť veriacej ženy v rodine, v spoločnosti, v zbore
Božie Slovo je plné výrokov o múdrosti. Božia múdrosť znamená súčasne
silu, radu a rozumnosť, keď vykonávame to, čo Boh vo svojej múdrosti
ustanovil. Chceme sa spolu zamýšľať nad tým, ako môžeme rásť v Božej
múdrosti a ako ňou ovplyvňovať naše okolie.

Prosím, pozorne čítajte nasledovné informácie o prihlasovaní a
platbách.
PRIHLÁŠKA
Keďže tohto roku sa sesterská konferencia bude konať v Českej republike,
prihlasovať sa budete cez českú stránku www.bjb.cz . Tam nájdete okno
Konferencia sestier 2017 v Karlových Varoch, kde je možná registrácia,
ako aj všetky ďalšie potrebné informácie ku konferencii.

Po vyplnení a odoslaní prihlášky vzápätí dostanete e-mail s potvrdením
prihlásenia s vygenerovaným číslom vašej prihlášky a výškou poplatku.
Prosím, aby ste prihlášku vyplnili aj v tom prípade, že nebudete chcieť ani
ubytovanie ani stravu, pretože budete platiť konferenčný poplatok.
Ubytovanie je zabezpečené v Domove Mládeže, Lidická 590/38,
Karlovy Vary – www.dmkv.cz
Je možné si vybrať z dvoch možností ubytovania. Drahšie ubytovanie
s príslušenstvom na izbe, lacnejšie so spoločným príslušenstvom. Po
obsadení zmizne možnosť voľby. Celková čiastka za celú konferenciu
vrátane ubytovania na dve noci, stravovania, balíčka na cestu
a konferenčného poplatku vychádza na cca 70,- EUR, lacnejšia možnosť na
cca 58,- EUR.
PLATBA
Všetky platby za slovenské sestry budú zasielané na účet Rady BJB v SR
sestre Ľubke Kohútovej, ktorá potom jedným prevodom platby odošle do
ČR.
Preto vás prosím, aby ste vaše platby odosielali na číslo účtu:
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
Variabilný symbol: 999
Špecifický symbol: číslo vašej prihlášky
Správa pre prijímateľa: meno a zbor
(v prípade, že sa rozhodnete peniaze vyzbierať hromadne v rámci zboru
a jednou sumou ich zaslať sestre Ľubke Kohútovej, potom do správy pre
prijímateľa uvediete len zbor a Ľubke Kohútovej pošlete vyplnenú tabuľku
„Hromadná platba“, ktorú nájdete v prílohe a pošlete jej ju na adresu
kohutova@baptist.sk
Prihláška je platná po zaplatení.
Prihlášku a platbu za konferenciu je nutné zaslať najneskôr do

10.04.2017

Registrácia bude prebiehať v priestoroch Lidového domu – Karlovy
Vary, Školní 358/7, Stará Role
v piatok 05.05.2017 od 14.00 hod.
Popis, ako sa na uvedenú adresu dostanete, nájdete na webovej stránke
www.bjb.cz
Osoba zodpovedná za prihlášky: Iveta Procházková –
iveta.prochazkova@baptist.cz, tel. 00420 734 680 026
Osoba zodpovedná za ubytovanie a stravovanie: Helena Hejnová helenahejnova@seznam.cz, tel. 00420 602 322 852
Informácie k programu konferencie: Helena Včeláková –
helen.vcelak@gmail.com, tel. 00420 608 880 138 a Jiřina Vimpelová vimpelova@quick.cz, tel. 00420 602 140 028

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky k prihlasovaniu, k platbám či čokoľvek
ohľadne konferencie, prosím kontaktujte email ruthmadarova@yahoo.com,
tel. 0903 901 258, rada vám odpoviem. Rovnako, pokiaľ by ste mali túžbu
na konferencii poslúžiť básňou, piesňou či svedectvom, môžete ma
kontaktovať do 31.03.2017.
Chcem vás moje drahé sestry povzbudiť a pozvať k spoločným modlitbám
za konferenciu, aby si ju Pán Ježiš použil na Jeho slávu.
Verím, že nás opäť čakajú nádherné chvíle prežité v Božej vzácnej
prítomnosti, kde môžeme byť premieňané Duchom Svätým a povzbudené
do ďalších dní. Pre každú z vás je pripravený Boží dotyk, ktorý vás bude
sprevádzať aj v každodennom živote.

So srdečným pozdravom a prianím Božieho požehnania
Ruth Maďarová
Odbor sestier SR

