
 

 

Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.    Jan 17,16. 
Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.    Jan 17,18. 

Český Těšín, 27. ledna 2009    
Milovaní bratři a sestry,  
Veliký Bůh a Spasitel nám všem přidává další rok života a my vás v Jeho jménu co nejsrdečněji zdravíme a 
zároveň si vás dovolujeme pozvat na 

Velikonoční konferenci Křesťanských sborů v Třinci, 
která se bude konat ve dnech 10.-12. dubna 2009 na téma 

KKKřřeessťťaann  aa  ssvvěětt  JJaann  1177,,  99--2200  
program: 
Pátek:  19:00 – 20:30 modlitební shromáždění v hotelu STEEL 
Sobota:   10:00 – 12:00 společné shromáždění  

12:10 – 13:50 oběd           
    14:00 – 17:00 semináře 

17:10 – 18.20 večeře          
    18:30 – 20:00 hudebně dramatický večer mládeže, mužský pěvecký sbor Třanovice    
Neděle:   10:00 – 12:00 památka Páně  

12:10 – 13:50 oběd 
14:00 – 17:00 společné shromáždění 
17:10 – 18:20 večeře 

             18:30 – 21:00 večer křesťanských písní a svědectví, drama Labyrint světa a ráj srdce 
So+Ne    21:15 – 23:00 rozhovory k tématu pro zájemce ve skupinkách v hotelu STEEL 
                  
Semináře (Sobota 11.04.2009): 
14.00-15.15 hod. 
01. Kresťan a média      L. Vyhnánek  
02. Misie mezi Židy a novinky z Izraele    V. a D. Chabibulin 
03. Křesťan ve službě veřejnosti     M. Michalko, J. Abrman 
04. Důstojný odchod ze světa     A. Vlčková 
05. Pomoc s odpuštěním sobě i druhým    V. Pípal, B. Kostlán 
06. Křesťanská tabu      P. Šíma, V. Azorová 
07. Kresťanstvo a iné náboženstvá    P. Kozár, J. Andrýsek 
 
15.45-17.00 hod. 
08. Zvládání stresu v současném světě    D. Poledník 
09. Rodina v misijní práci      Z. a D. Kaczmarczykovi 
10. Misie bratrských sborů v dnešním světě   S. Húšť, J. Abrman 
11. Vliv světa a rodiny na vývoj osobnosti dítěte    B. Kostlán  
12. Kultura těla a sexualizace světa    P. Vaďura 
13. Církev a mladá generace     P. Húšť 
14. Z pera zakladatelů KřS (100 let od vzniku)   J. Andrýsek, J. Karzelek 
* do přihlášky uveďte jeden seminář z každého bloku, všechny semináře budou na DVD se záznamem konference. 
 
Konference se bude konat stejně jako v posledních letech v Kulturním domě TRISIA, náměstí Svobody 526, 
Třinec. Stravování bude zajištěno v  přilehlém hotelu STEEL ve kterém bude taky ubytována většina účastníků 
konference. Další možnosti ubytování, včetně levnějšího pro mládež sdělíme s potvrzením přihlášky se kterým 
vám pošleme také stravenky a ubytovací lístky. 
 
Po dobu konference bude zajištěn program pro děti a dorost. 
 
Předpokládané náklady na jeden den na osobu:  režijní náklady 120 Kč, jídlo 170 Kč (oběd + večeře), nocleh se snídaní 280 Kč. 
Mládežnický nocleh (vlastní spacák a prostěradlo) bez snídaně 100 Kč. 
 
Prosíme Vás o přesné vyplnění přihlášky (která je přílohou této pozvánky) a její zaslání do 20. února 2008. Ve 
sborech prosím určete kontaktní osobu, která odešle přihlášku za celý sbor. Tímto ovšem nevylučujeme 
případné individuální přihlášky.  
 
Přejeme si, aby Boží slovo i při tomto obecenství mělo moc v životech našich i našich bližních. Těšíme se na 
setkání a vzájemné sdílení s Vámi. Láska, milost a požehnání Pána Ježíše ať Vás všechny naplňuje. 
 
Za přípravný tým konference Ota Zabystrzan, Jaromír Andrýsek, Meinolf Mellwig, Jan Vopalecký, Pavel Boháč 


