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Prihláška na 30. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 22. – 24. 3. 2019 v Lipt. Hrádku

Kristus v nás 
a my v Ňom

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. 
Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, 

pretože bezo mňa nič nemôžete činiť 
(Ján 15,5)
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Prihláška na 30. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 22. – 24. 3. 2019 v Lipt. Hrádku

Objednávka raňajky
3,00 €

obed
6,00 €

večera 
4,00 €

nocľah
„štandard“       „plus“ 
      11€                   14€

piatok 22. 3. xxx xxx áno – nie áno – nie áno – nie
sobota 23. 3. áno – nie áno – nie áno – nie áno – nie áno – nie
nedeľa 24. 3. áno – nie áno – nie xxx xxx xxx

Nocľah Štandard sú izby 3-5-posteľové, Plus sú izby 2-3-posteľové. Keď sa jedny 
izby postupne naplnia, neskôr prihlásení budete ubytovaní na izbách, ktoré ostanú 
– s prosbou o prípadný doplatok rozdielu.
Máte nejakú špeciálnu diétu? Ak áno, akú? (Pokúsime sa zabezpečiť.) Polovičné por-
cie nevieme objednať.

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

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK – NÁVRATKA (do 13. 3. 2019):

Priezvisko
a Meno:

adresa:
ulica:

PSČ, mesto:

rok narodenia:  telefón:

posielam zálohu €:  Člen MOS ECAV: áno - nie

podpis:
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Program na 30. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 22. – 24. 3. 2019 v Lipt. Hrádku

KRISTUS V NÁS A MY V ŇOM

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne 
a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť 

(Ján 15,5). 

PIATOK – 22. 3.
rokovací deň

14.30 – 16.00 príchod, registrovanie 
a ubytovanie

16.00 otvorenie a úvodná pobožnosť 
 Stanislav Grega, senior LO seniorátu, 
farár CZ Hybe

17.00 rokovanie
18.00 večera
19.00 rokovanie, uznesenia
19.45 večerná pobožnosť 

– Anna Belanji, farárka CZ Lipt. Hrádok

SOBOTA – 23. 3.
prednáškový deň

7.30 raňajky
8.15 ranná pobožnosť 

– Daniela Mikušová, farárka CZ Lipt. 
Peter

9.15 prednáška: Zakorenení v Kristovi 
– gen. biskup Ivan Eľko

10.45 prestávka, občerstvenie

11.15 Pohľad späť: 30 rokov MoS 
– Ľuboslav Beňo, Mikuláš Lipták

11.45 Pohľad vpred: Krátka vízia MoS do 
budúcnosti – ciele a úloha – Stanislav 
Kocka, vedúci MoS

Spoločný čas modlitieb za MoS a Cirkev
12.30 Obedňajšia prestávka
14.00 modlitebné skupiny
15.30 Seminár
 1. Cesta do slobody v Kristovi 

– MUDr. Vatraľová, D. Francan
17.00 Seminár 
 2. Vytrvalá modlitba prekoná všetko 

– J. Varcholová
18.00 večera
19.00 večerný program – príhovor: Daniel 

Hanko, farár CZ Dovalovo so vstupom 
domáceho zboru

NEDEĽA – 24. 3.

7.30 raňajky
9.00 Služby Božie s Večerou Pánovou – 

gen. biskup Ivan Eľko
11.30 obed
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Milí bratia a sestry, pozývame Vás na 30. konferenciu MoS ECAV, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 22. – 24. 3. 2019 v Lipt. Hrádku

UBYTOVANIE: 
Hýbadlo, SNP 251/33, 03301 Lipt. Hrádok
https://www.booking.com/hotel/sk/a-amp-h.sk.html 

DOPRAVA:
Vlakom, autobusom aj autom: Do Liptovského Hrádku. 
Zo stanice (vlakovej aj autobusovej) treba ísť cca 5 min. po hlavnej ceste smerom na 
Liptovský Mikuláš a  na ľavej strane za LIDL-om je 6-poschodová budova internátu 
Súkromnej ZUŠ nazývaná Hýbadlo, v ktorej bude prebiehať registrácia. 

V prípade akýchkoľvek problémov s  dopravou volajte miestnu farárku – ochotnú sestru 
Aničku Belanji 0918 828 050 alebo jej manžela, brata Michala Belanji 0918 828 303.

Prihlásiť sa možno prihláškou do 13. 3. 2019 na adresu:
Ľuboslav Beňo, 044 45 Rankovce 21, najlepšie mailom: rankovce@ecav.sk

Poplatky: S prihláškou pošlite prosíme zálohu cca 50% celkovej sumy do 13. 3. 2019 
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 adre-
su 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


