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Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi,  
 
srdečne Vás pozývame do Modry, kde sa bude konať už 18. misijná konferencia Kresťanských 
zborov na tému Druhá šanca (Jonáš 3,1-2). Ako prorok Jonáš dostal príležitosť naplniť svoje 
poslanie napriek prvému zlyhaniu, aj nám ponecháva Pán dvere otvorené pre oslovenie 
našich súčasníkov dobrou zvesťou evanjelia. 
 
Misijná konferencia je jedinečná príležitosť k spoločenstvu pri Božom slove a vzájomnému 
povzbudeniu k tomu, čo je naším poslaním ako svedkov Pána Ježiša. Pri tom sú nám 
inšpiráciou skúsenosti ľudí, ktorí slúžia Pánovi na rôznych miestach Slovenska i sveta. Tento 
rok medzi nimi bude Czesław Bassara z Poľska, ale aj ďalší bratia a sestry. 
 
Konferencia sa bude konať v kultúrnom dome v Modre, ako minulé dva roky.  Bude trvať od 
piatku večera do nedele poludnia. 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 hlavnej miestnosti. Stravovanie a ubytovanie bude zabezpečené v priestoroch CĎV a na 
chate Kresťanského centra Berea v Modre–Harmónii. 
 
Prihlasovanie na konferenciu je možné len elektronicky vyplnením formulára na webovej 
stránke www.berea.sk/b_misia.htm#mk18 (prosíme, aby ste v rámci zboru pomohli tým, pre 
ktorých je elektronické prihlásenie problémom. Tu je zverejnený i programu konferencie 
a ďalšie informácie. Prihlásiť sa treba najneskôr do nedele 7. 10., pri neskoršej registrácii 
nemôžeme zaručiť zabezpečenie ubytovania a stravy. Náklady na konferenciu budú pokryté 
zbierkou. Na náklady konferencie môžete prispieť aj inokedy prevodom na účet KC Berea 
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205, VS 65. 
 
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. 
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