
 

Milé sestry a bratia,  
 
nech vás milosť Božia a jeho požehnanie sprevádza celým novým rokom 2017! 
 
Na prvom ročníku pobytu GENERÁCIE 50+ na Slovensku nás svojou návštevou a prednáškami obohatil brat 
Bohuš Kern – predseda Slovenského združenia a pri lúčení vyjadril prianie, aby 1.ročník bol začiatkom 
pravidelných stretnutí práve  GENERÁCIE 50+.     
 
Dovoľte mi, aby som Vás všetkých, ktorí sa radíte do tejto kategórie či už čerstvo, alebo sa v nej nachádzate 
už dlhšie, pozvala na ďalší spoločný týždeň  do  NÍZKYCH TATIER, hotel  MIKULÁŠSKA  CHATA /Demänovská 
dolina/.  
 
2.Tim,1.8-9 verš: ....nehanbi sa vydávať svedectvo o našom Pánovi....k tomu Ti dá Boh silu, ten, ktorý nás 
spasil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia..... 
 
Pre mnohých z Vás je vydávanie svedectva v dnešnej dobe nie ťažkou úlohou, máme slobodu a máme aj 
dostatok príležitostí, podpory, nástrojov a literatúry .  
Nie vždy tomu tak bolo. Určite stojí za to, pozrieť sa aj do histórie a zamyslieť sa nad tým, čo všetko robili 
naši predkovia, aby svedectvo o živom Bohu mohli niesť dom od domu.  
 
Pozvanie na tento zvláštny týždeň  prijal brat KAREL  CHLEBEK, zberateľ a dokumentarista informácii 
o príchode prvých adventistov na vtedajšie územie Československa. Brat Chlebek s veľkým nadšením 
zhromažďuje rôzne informácie z doby svojho veľmi útleho detstva až dodnes.  
 
Každý večer sa môžete započúvať do prednášok pod názvom: „Boh viedol, vedie a dovedie svoj ľud do 
cieľa“. 
 
Ani tento krát sa nebudete nudiť! Čakajú vás:  

• Spoločné ranné zamyslenia 

• Výlety do okolitej prírody  

• Jeden celodenný výlet autobusom 

• Bowling cup Generácie 50+ 

• Interaktívne workshopy 
Cena 165 Eur/osobu zahrnuje:  

- ubytovanie 6 nocí v 2 lôžkových izbách s príslušenstvom 
- parkovanie pri hoteli 
- polpenzia /vegetariánska alebo bežná/  
- 1x vstup do wellness zdarma 
- celodenný výlet 

      
Teším sa na spoločne strávený čas v Božej prírode a verím, že to bude obohacujúce jak po stránke telesnej 
tak aj duchovnej. 
 
L. A. Seneca raz povedal: Zatiaľ, čo strácame čas odkladaním a váhaním, život uteká.... 
                           Neváhajte a príďte obohatiť seba a ostatných. 
 
Za organizačný tým Iveta Halešová 
 
____________________________________________________________________________________ 

Prihlášky zasielajte najneskôr do 25. 4. 2017 na: generacia50@gmail.com 


