
   !TVRTEK 27. SRPNA 2020

14:20 - 15:00  Spole"n# odjezd z hotelu do Muzea Olomouck#ch tvar$%k$
15:00 - 16:30  Prohlídka Muzea Olomouck#ch tvar$%k$ + Lo&tic
17:00 - 18:00  Registrace (program v hotelu)

18:00 - 19:00  Ve!e"e - !ervená stravenka (restaurace)

19:00 - 20:50  K'eslo pro hosta - Dr. László Szabó (salónky Plato a Seneca)

   
   PÁTEK  28. SRPNA 2020  #salónky Plato a Seneca$

8:20 - 8:55  Ranní zamy&lení - Porozum(t "as$m (Dr. László Szabó)
9:00 - 9:55  Je rychlé a nedávné stvo'ení p'írody 
  a "lov(ka v(decky obhajitelné? (Libor Voto!ek)
10:00 - 10:55 ADRA - slou%it lidem, aby mohli %ít tak, jak B$h zam#&lel (Radek %pinka)
11:00 - 11:50 Prevence v dob( Covidu (Robert &i'ka)

12:00 - 12:55  Ob(d - zelená stravenka (restaurace)

12:55 - 12:59 P'ivítání (salónky Plato a Seneca)
13:00 - 13:55 Víra v evoluci v %ivot( k'es)ana a církve - ano "i ne? (Libor Voto!ek)
14:00 - 14:55 Jak efektivn( sdílet víru ve stvo'ení (a Stvo'itele) 
  ve v(ku v(dy a sekularismu (Libor Voto!ek)
15:00 - 16:55 Valná hromada (pro ú!ast je pot"eba mít uhrazeny !lenské poplatky)

15:30  Otev'ení stánk$ - seznámení s projekty

17:00 - 17:55  Ve!e"e - oran!ová stravenka (restaurace)

18:00 - 18:58  Zahájení soboty (hlavní sál Foliant + Atlas)
  P'edstavení schválen#ch projekt$ na rok 2021
19:03 - 19:50 Zamy&lení "Co Je%í& opravdu 'ekl?" (Dr. László Szabó)
19:51 - 20:00  Rozlou"ení a informace o programu



PODPOROVANÉ PROJEKTY
2101 - Sv!tlo do v!znic

1) !í"ení duchovní literatury do v#znic pro odsouzené, rodiny odsouzen$ch, obvin#né a zam#stnance v#znic. 2) Podpora 
k"es%ansk$ch akcí ve v#znicích, jako jsou k"es%anské koncerty nebo besedy s lidmi, kter$m Pán B&h zm#nil 'ivot. Ve v#znici 
Valdice se dokonce jednou m#sí(n# uskute()ují pravidelné sobotní bohoslu'by. B#hem jedné soboty se konají dv# 
bohoslu'by za sebou pro rozdílné skupiny odsouzen$ch. Takto se st"ídají (ty"i skupiny. 3) Podpora propu*t#n$ch mu'& 
a 'en.

2102 - Youth for Jesus a Dotkni se nebe 2021 Plze"
YfJ 2021 Plze) je sou(ástí n#kolikam#sí(ního evangeliza(ního programu DOTKNI SE NEBE, kter$ je organiza(n# zast"e*en$ 
jednotliv$mi sbory a mlad$mi lidmi, kte"í jsou b#hem letních prázdnin na daná místa pozváni. Náplní kampan# je studium 
Bible, modlitební skupinky, dobrovolnická slu'ba, mostové programy, zdravotní aktivity, sociální pomoc, trénink, p"edná*ky 
a seminá"e. Hlavními cíli jsou duchovní o'ivení sbor& v(etn# aktivizace jejich evangeliza(ního potenciálu a trénink mlad$ch 
lidí pro evangelizaci.

2103 - LIGHT Slovensko
Oficiálny projekt GK roku 2008. Jeho názov – akronym – znamená "Laick$ in*titút pre globálne vzdelávanie v oblasti 
zdravia". Ide o cyklus 10 víkendov$ch *kolení za rok, kde sa laici u(ia slú'i% potrebám in$ch, vies% ich k Bohu i k osvojeniu si 
princípov zdravého 'ivota vo v*etk$ch jeho oblastiach. Cie+om je slu'ba v projekte vy*kolen$ch laikov – "u(eníkov" 
prostredníctvom zborov CASD alebo o. z. ,ivot a zdravie - zakladanie a vedenie klubov zdravia, konanie v$stav zdravia, 
predná*anie, odovzdávanie posolstva o zdraví i o Bohu in$m a získavanie -al*ích "u(eníkov" prostredníctvom tejto slu'by.

PRO ROK !"!#

    SOBOTA  29. SRPNA 2020   (hlavní sál Foliant + Atlas)

8:45 - 8:59  Spole"né písn(
9:00 - 9:19 Zahájení a sobotní &kola
9:20 - 11:56 Pozvánka do Velk#ch Karlovic na p'edná&ky (Radim Passer)
  Video pozdrav ASI EU (Christiane E. Theiss)
  Poselství zástupc$ sdru%ení a unie CASD
  Poselství p'edsedy ASI-CS (Milan Bendl)
  Sbírka na misijní projekty v roce 2021
  Kázání "Mise: biblick# koncept "elící sv(tskému kontextu" (Dr. László Szabó)
  
  Program pro d(ti (salónky Kosmas a Dalimil)

12:00 - 13:00  Ob(d - modrá stravenka (restaurace)

13:50 - 13:59 Zn(lka a p'ivítání
14:00 - 16:55 Vyhlá&ení v#sledk$ sbírky pro rok 2021
  P'edstavení schválen#ch projekt$ na rok 2021
  Prezentace projektu Youth for Jesus
15:15 - 16:05 Zamy&lení "Role místních sbor$ v misii" (Dr. László Szabó)

17:00 - 18:00  Ve!e"e - r)'ová stravenka (restaurace)

Menu 27. - 29. 8. 2020
připravil šéfkuchař Dušan Kuba

27. SRPNA 2020 

večeře: Dýňový krém
              Tofu steak, sugo pomodoro, pečené brambroy

ČTVRTEK  

28. SRPNA 2020 

SOBOTA  

PÁTEK  

29. SRPNA 2020 

   oběd: Bramborová polévka
              Gnochi s listovým špenátem, rajčaty a smetanou

večeře: Segedínský guláš ze sójového masa, houskový knedlík
              Panna cotta s lesními plody

   oběd: Kulajda se zastřeným vejcem
              Robi Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkami
              Trdelník plněný ovocem a kysanou smetanou

večeře: Gulášová polévka se sójovým masem
              Zapečený lilek s mozzarelou a omáčkou sugo di pomodor, brambrová kaše


