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             CIRKEV 

                         ADVENTISTOV  
                        SIEDMEHO DŇA  Česko-Slovenská únia 

         

 

 

 

 

 

 

        Praha, 11. apríl 2019 

 

Vážené spoločenstvo Cirkvi adventistov siedmeho dňa, 

 

v sobotu 8. júna 2019 sa uskutoční slávnostná konferenčná bohoslužba pre tri združenia 

Česko-Slovenskej únie. Spoločné stretnutie bude v Brne, pavilón V, areál Výstavisko Brno. 

 

Slávnostná bohoslužba sa začne o 10-tej hodine a hosťom bude predseda Intereurópskej 

divízie Mario Brito. Čas spoločne strávenej soboty je naplnený programom detí, kázaním 

Božieho slova, hudbou a predstavením administrátorov združení a únie. Od 14:30 nás čaká 

odpoludňajší program, v ktorom predstavia svoju službu oddelenia našej cirkvi a zaujímavé 

budú aj rozhovory s predsedami jednotlivých združení. V pavilóne nájdete tiež stánky              

s prezentáciami jednotlivých oddelení a inštitúcií. 

 

Na toto výnimočné zhromaždenie cirkvi je pripravených v sále 3500 miest a ďalšie priestory 

na vzájomné spoločenstvo. Počas poludňajšej prestávky bude k dispozícii malé občerstvenie. 

 

Areál Výstavisko Brno (BVV) je dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou a pre tých, 

ktorí uprednostnia vlastnú dopravu, je dostatok parkovacích miest v areáli výstaviska priamo 

pred pavilónom V (parkovanie je zdarma). Pre tých, ktorí pricestujú zo vzdialenejších končín 

našich republík, je zabezpečené cenovo prijateľné ubytovanie. 

 

Doplňujúce informácie nájdete v ďalšom texte a v sekcii „konferenčná bohoslužba“ na 

www.casd.cz (v ľavom menu). 

 

Pozývame vás všetkých na túto jedinečnú príležitosť s neopakovateľnou atmosférou, kde sa 

môžeme spoločne stretnúť, načúvať si a spoločne sa modliť. 

 

Tešíme sa na vás. 

 

Za Česko-Slovenskú úniu Cirkvi adventistov siedmeho dňa 

       

       Mikuláš Pavlík 

 

 

Londýnská 30 

120 00 Praha 2 

Tel: +420 241 471 

939 

www.casd.cz 

e-mail: 

unie@casd.cz 

 

https://www.casd.cz/informace-o-slavnostni-konferencni-bohosluzbe/
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Informácie:  

Miesto konania konferencie - Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, pavilón V.  

Čas konania - dopoludnia od 10:00, poobede od 14:30.  

Doprava - mestskou hromadnou dopravou v Brne z autobusovej stanice Zvonařka na 

výstavisko autobusom č. 84 na zastávku Velodrom (5 zastávok). Alebo z hlavnej vlakovej 

stanice električkou č. 1 smer Pisárky na zastávku Výstaviště – hlavný vstup (5 zastávok).  

Doprava autom smer BVV, Výstaviště 405/1, Brno, vjazd bránou č. 4 (49°11'4.89"N; 

16°34'55.61), potom na parkovisko k pavilónu V.  

 

Ubytovanie:  

Je pripravená možnosť ubytovania v priestoroch Střední školy informatiky, poštovnictví a 

finančnictví, Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno, Komín.  

Cena ubytovania za jednu noc pre jednu osobu je 300 Kč (ČR), 11 € (SR).  

Súčasťou ubytovania je posteľné oblečenie, uterák, malé mydlo a raňajky.  

Nocľah možno zaistiť zo 7. 6. aj z 8. 6. 2019.  

Ubytovanie k dispozícii od 11:00. Izby treba opustiť do 16:00.  

Parkovanie v objekte školy (platené, max. 100 Kč za deň).  

Platba pre ČR: číslo účtu ČSÚ 116 484 1011/0100 variabilný symbol: 512777.  

Platba pre SR: IBAN SK94 8330 0000 0025 0034 1599, variabilný symbol: 006.  

Pri platbe je nutné uviesť do poznámky meno a priezvisko ubytovanej osoby.  

Je potrebné vyplniť prihlášku a najneskôr do 14.5.2019 ju odoslať jednotlivo za každú 

osobu (formulár nájdete na www.casd.cz).  

 

Otázky týkajúce sa ubytovania: Jiřina Žižková, tel: +420 734 364 391, jzizkova@casd.cz 


