Praha 11. dubna 2019
Vážené společenství Církve adventistů sedmého dne,
v sobotu 8. června 2019 se uskuteční slavnostní konferenční bohoslužba pro tři sdružení
Česko-Slovenské unie. Společné setkání se uskuteční v Brně, v areálu Výstaviště Brno
v pavilonu V. Slavnostní bohoslužba začne v 10 hodin a hostem bude předseda Interevropské
divize Církve adventistů sedmého dne Mario Brito. Čas společně strávené soboty je naplněn
programem dětí, kázáním Božího slova, hudbou a představením administrátorů všech
sdružení a unie. Od 14:30 nás čeká odpolední program, kde představí svou službu oddělení
naší církve a zajímavé budou určitě i rozhovory s předsedy jednotlivých sdružení. V pavilonu
také najdete stánky s prezentacemi jednotlivých oddělení a institucí.
Pro toto zvláštní shromáždění naší církve je připraveno v sále 3 500 míst a dostatek dalšího
prostoru pro vzájemné sdílení. V polední přestávce bude k dispozici malé občerstvení.
Areál Výstaviště Brno (BVV) je dobře přístupný městskou hromadnou dopravou a pro ty,
kteří preferují vlastní dopravu, je dostatek parkovacích míst v areálu výstaviště přímo před
pavilonem V (parkování je zdarma). Pro ty, kteří budou cestovat ze vzdálenějších konců
našich republik, je zabezpečeno dostupné ubytování.
Doplňující informace najdete v dalším textu a v sekci „konferenční bohoslužba“ na
www.casd.cz (v levém menu).
Chceme vás všechny pozvat na tuto jedinečnou příležitost, kdy se můžeme společně setkat
k naslouchání, sdílení i společným modlitbám.
Těšíme se na Vás.
Za Česko-Slovenskou unii Církve adventistů sedmého dne
Mikuláš Pavlík
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Informace:
Místo konání konference – Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, pavilon V.
Čas konání – dopoledne od 10:00, odpoledne od 14:30.
Doprava městskou hromadnou dopravou v Brně z autobusového nádraží Zvonařka na
výstaviště autobusem č. 84 na zastávku Velodrom (5 stanic). Nebo z hlavního nádraží
tramvají č. 1 směr Pisárky na zastávku Výstaviště – hlavní vstup (5 stanic).
Doprava autem směr BVV, Výstaviště 405/1, Brno, vjezd bránou č. 4 (49°11‘4.89“N;
16°34‘55.61), pak na parkoviště k pavilonu V.
Ubytování:
Je připravena možnost ubytování v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví
a finančnictví, Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno, Komín.
Cena ubytování za jednu noc pro jednu osobu je 300 Kč (ČR), 11 € (SR).
Součástí ubytování je povlečení, ručník, malé mýdlo a snídaně.
Nocleh lze zajistit ze 7. 6. i z 8. 6. 2019.
Parkování v objektu školy (placené, max. 100 Kč za den).
Ubytování k dispozici od 11 hod.; Pokoje je třeba opustit do 16 hod.
Platba pro ČR: číslo účtu ČSU 116 484 1011/0100 variabilní symbol: 512777.
Platba pro SR: IBAN SK94 8330 0000 0025 0034 1599, variabilní symbol: 006.
U platby nutné uvést do poznámky jméno a příjmení, koho se platba týká.
Je třeba vyplnit přihlášku a odeslat za každou osobu zvlášť (formulář najdete na
www.casd.cz).
Obsazení pokojů bude zohledněno dle přihlášení.
V jedné buňce s vlastním sociálním zařízením a sprchou je 2 a 3lůžkový pokoj.
Dotazy k ubytování: Jiřina Žižková, tel.: 734 364 391, jzizkova@casd.cz
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