Prihláška na 29. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 6. – 8. apríla 2018 v Badíne

Božia výzbroj
pre duchovný boj
Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu,
aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.
(Efezským 6,13)
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Prihláška na 29. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 6. – 8. apríla 2018 v Badíne
OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK – NÁVRATKA (do 28. 3. 2018):
Priezvisko
a Meno:
adresa:
ulica:
PSČ, mesto:
rok narodenia:

telefón:

posielam zálohu €:

Člen MOS ECAV: áno - nie

podpis:

Objednávka

raňajky
3,00 €

obed
5,50 €

večera
4,00 €

nocľah
6,50 €

piatok 6. 4.

xxx

xxx

áno – nie

áno – nie

sobota 7. 4.

áno – nie

áno – nie

áno – nie

áno – nie

nedeľa 8. 4.

áno – nie

áno – nie

xxx

xxx

Máte nejakú špeciálnu diétu? Ak áno, akú (Pokúsime sa zabezpečiť. Polovičné porcie
si neobjednávajte, to nevieme zabezpečiť.):

Tešíme sa na stretnutie s Vami, nech Vás Hospodin Boh požehnáva!
TÚTO PRIHLÁŠKU ODOŠLITE
Ev. farský úrad, 044 45 Rankovce 21 alebo mailom na: rankovce@ecav.sk

16

Program na 29. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 6. – 8. apríla 2018 v Badíne

Božia výzbroj pre duchovný boj
Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu,
aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.
(Efezským 6,13)

PIATOK – 6. 4.
rokovací deň

12.30 Obedňajšia prestávka
14.00 modlitebné skupiny
15.30 Semináre I. (súbežne) – práca
v 2 skupinách
14.30 – 16.00 príchod, registrovanie
1. Okultizmus a mágia v živote kresa ubytovanie
ťana – Stanislav Kocka
16.00 otvorenie a úvodná pobožnosť
2. Kľúčové dôrazy pre cirkev dnes –
Roman Dovala, farár CZ Badín
Peter Mozola
17.00 rokovanie
17.00 Semináre II. (súbežne) – práca
18.00 večera
v 2 skupinách
19.00 rokovanie, uznesenia
3. Oslobodenie, ako sa vyrovnať
19.45 večerná pobožnosť – Branislav Kos minulosťou – Tamara Lištiaková
váč, farár CZ Zvol. Slatina
4. Ako niesť evanjelium ľuďom zvedeným do okultizmu – Peter Dubec
18.00 večera
SOBOTA – 7. 4.
19.00 večerný program – príhovor: Jarmila
prednáškový deň
Balková, farárka Dobrá Niva, vystúpenie
br. farára Romana Dovalu s dcérami
„Podľa Božej mapy“, na záver modlitby,
7.30 raňajky
pozdravy a svedectvá
8.15 ranná pobožnosť – Lívia Mojžišová,
farárka CZ Zvolen
NEDEĽA – 8. 4.
9.15 prednáška: Duchovný zápas –
Peter Mozola, kaplán, riaditeľ UPC
MOSTY, Bratislava
7.30 raňajky
10.45 prestávka, občerstvenie
8.45 Večera Pánova
11.15 prednáška: Duchovná výzbroj –
10.00 Služby Božie v kostole – Ján Čáby,
senior ZvS
Mikuláš Lipták, riaditeľ vydavateľstva
ViViT, Kežmarok
11.30 obed
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Milí bratia a sestry, pozývame Vás na 29. konferenciu MoS ECAV, ktorá sa uskutoční
v dňoch 6. – 8. apríla 2018 v Badíne.
UBYTOVANIE:
Kňazský seminár (KS) sv. Františka Xaverského, Banská 28, 976 32 Badín,
https://xaver.sk/kontakty
DOPRAVA:
Vlakom: Do B. Bystrice (BB). (Potom busom do Badína – z blízkej stanice z nást. č. 1.)
Autobusom: a) Z BB (linka 601455) smer Badín (alebo smer Hronsek). Počkať bus
cez celý Badín, značka B, pýtať lístok na zastávku Kukučka (4. v Badíne). Odchody
z BB v piatok: 14:10; 14:30; 15:20; v sobotu: 6:30. Zo zast. potom peši proti smeru autobusu dole ulicou a doľava, kde už vidno výraznú žltú budovu RKC fary a kostol. Za
ním cestičkou na kopci je moderný komplex Kňazského seminára. Orientovať sa podľa
smeroviek MoS.
b) Bus z BB do Hronseku nezachádza po celom Badíne, preto vystúpiť na 1. zastávke
pri Základnej škole. Odch. z BB v sob. 7:30. Od zastávky pri ZŠ peši do KS asi 10
minút, ulicou Tajovského, popri škole, telocvični až na koniec ulice a doprava ku križovatke – ku KS.
Autom: a) Od BB cez Rakytovce – za značkou Badín na križovatke doprava, vedľa
cintorína na ďalšej križovatke pri RKC fare (žltá budova) doprava. Po cca 100 metroch
je vpravo brána Kňazského seminára na parkovisko.
b) Od Zvolena zdola, zo starej Zvolenskej cesty, ponad diaľnicu, hlavnou cestou, na
križovatke doprava a po cca 150 m na najbližšej križovatke pred značkou Badín, doľava. Odtiaľ ako a).
V prípade akýchkoľvek problémov s dopravou volajte miestneho farára – ochotného
brata Romana Dovalu 0905 757 672.
Prihlásiť sa možno prihláškou do 28. 3. 2018 na adresu:
Ľuboslav Beňo, 044 45 Rankovce 21, najlepšie mailom: rankovce@ecav.sk
Poplatky: S prihláškou pošlite prosíme zálohu cca 50% celkovej sumy do 28. 3. 2018
na účet MoS: IBAN SK31 0900 0000 0001 8266 7032. Adresa: Modlitebné spoločenstvo,
Palisády 46, 81106 Bratislava. Zálohu zasielajte zásadne iba na účet MoS, nie na adresu do Rankoviec! Pri registrácii doplatíte za stravu a ubytovanie.
V prípade akýchkoľvek problémov sa odhláste čo najskôr! Kto nestihne včas, najmenej 4
dni pred konferenciou, nebudeme môcť vrátiť celú sumu. Za MoS ECAV: Výbor MoS
Prosíme o modlitby za zdar konferencie:
– za zbor, ktorý nás prijal
– za tých, ktorí nám poslúžia Slovom
– za účastníkov, aby boli oslovení a požehnaní
– za koordinátorov v ich obetavej práci
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