Kam nás Boh volá
19. misijná konferencia
Kresťanské centrum Berea
Okružná 3190
900 01 Modra

26. – 27. október 2019
Modra, SOŠVO

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi,
srdečne Vás pozývame do Modry, kde sa bude v októbri konať už 19. misijná konferencia na
tému Kam nás Boh volá (Skutky 16,10). Apoštol Pavol a jeho misijný tím narazili na svojej
ceste na rôznych miestach na zatvorené dvere – až im Boh otvoril novú cestu do Európy, aby
sa i tam dostalo evanjelium.
Aj my tak ako oni potrebujeme vnímať, kam nás Boh volá v tomto čase. Misijná konferencia
je pre nás príležitosťou k spoločenstvu pri Božom slove a zdieľaniu skúseností. Poslúžia nám
hostia, ktorí tiež v misijnej službe zažili, ako Pán zatvára i otvára dvere, medzi nimi napríklad
Danny Jones a Jozef Brenkus ml.
V piatok večer bude ako predprogram konferencie akčný indiánsky večer (nielen) pre mládež
na chate v Modre-Harmónii. Jeho hosťami budú Roman a Barča Lachovci, ktorí prežili ako
misionári niekoľko rokov medzi Indiánmi v USA.
Hlavná časť konferenčného programu bude prebiehať v Strednej odbornej škole vinárskoovocinárskej v Modre, Kostolná 3. Sobotné odpoludnie bude patriť seminárom na rôzne
aktuálne témy. Počas hlavných konferenčných programov bude zabezpečený program pre
deti. Pre rodičov s malými deťmi bude k dispozícii tiež miestnosť so zvukovým prenosom
z programu v hlavnej miestnosti. Stravovanie bude zabezpečené v priestoroch SOŠVO
a ubytovanie na chate Kresťanského centra Berea v Modre–Harmónii.
Ďalšie informácie sú priebežne zverejňované na stránke www.berea.sk/b_misia.htm#mk19.
Tu je aj linka na online prihlasovací formulár. Prihlasovanie na konferenciu je možné len
elektronicky a to do 20. októbra 2019.
Prosíme, pripojte sa k našim modlitbám, aby Pán Boh požehnal toto stretnutie a aby sa čo
najväčší počet spasených mohol tešiť zo živého spoločenstva s Ním i navzájom a aby sa Dobrá
zvesť dostala k ľuďom tam, kde nás On pošle.
V Modre 25. 9. 2019
Za organizátorov
............................
Peter Kozár, Bohuslav Javor

