
Čtvrtek 28. listopadu 2019 

program mimo hotel 

13:00 - 15:00 Oběd v restauraci Hrad (R. Passer, J. Moskala, D. Nelson) 

15:00 - 16:00 Prohlídka Bratislavského hradu 

16:00 - 17:00 Komentovaná prohlídka Bratislavy (autobusem) 

  

začátek programu v hotelu 

16:00 - 18:00 Registrace 

17:00 - 18:00 večeře - oranžová stravenka - restaurace 

Křeslo pro hosta - sál Řím 

18:30 - 21:00 Dwight Nelson 

 
  

Pátek 29. listopadu 2019 

  

Dopolední semináře - sál Řím 

08:20 - 08:55 
Jiří Moskala  

"Proč věřit" (Žalm 19) 

09:00 - 9:50 
Dwight Nelson 

"Konec: první krok k oslovení našeho světa" 

10:00 - 10:50 
Jiří Moskala  

"Poselství církve starého zákona" 

11:00 - 11:50 Aleš Bárta - "Česká nemocnice Itibo v Keni" 

12:00 - 13:00 oběd - zelená stravenka - restaurace 

 
  

Odpolední semináře - sál Řím 

13:00 - 13:50 

Dwight Nelson  
"Každodenní křest Duchem svatým: druhý krok k 

oslovení našeho světa #1" 

14:00 - 14:55 
Jiří Moskala  

"Mise církve starého zákona" 

15:00 - 

16:55 

Valná hromada pouze pro členy ASI-CS, z.s. 

sál Berlín 

17:00 - 18:00 večeře - červená stravenka - restaurace 

17:30 
Otevření výstavních stánků 

možnost návštěvy výstavních stánků a seznámení se s řešiteli projektů 

 
  

Zahájení soboty - sál Londýn 

18:00 - 19:00 
zahájení soboty modlitbou 

představení schválených projektů na rok 2020 

19:05 - 19:50 
večerní zamyšlení - Dwight Nelson 

 "Každodenní křest Duchem svatým: druhý krok k oslovení 

našeho světa #1" 

19:50 - 21:00 Rozloučení a informace o dalším programu 

 
  



Sobota 30. listopadu 2019 

 
  

Dopolední bohoslužba - sál Londýn 

08:45 - 08:50 společné písně 

09:00 - 09:15 zahájení, sobotní škola 

09:20 - 11:45 

zkušenosti Radim Passer 

poselství ASI EU 

poselství předsedů CASD 

poselství předsedy ASI - CS 

sbírka na misijní projekty v roce 2020 

kázání božího slova - Dwight Neslon 
"Andělé v centru města: třetí krok k oslovení našeho světa 

#1" 

program pro děti - sál Berlín 

 
  

12:00 - 14:00 oběd - růžová stravenka - restaurace 

12:00 * otevření výstavních stánků - předsálí 

 
  

Odpolední bohoslužba - sál Londýn 

14:00 - 16:25 

vyhlášení výsledku sbírky pro rok 2020 

představení schválených projektů na rok 2020 

prezentace projektu Youth for Jesus 

Přestavení misie v Pobřeží Slonoviny 

odpolední zamyšlení - Jiří Moskala  
"Zápas věřícího: hledání" 

17:00 - 18:00 večeře - modrá stravenka - restaurace 

 


