
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ ODBOR SESTER v ČR 

Na Topolce 14,  Praha 4, 140 00 

,,…vy jste byly povolané Ježíšem Kristem.“ Řím. 1-6b 

Drahé sestry,  

pomalu se přibližuje termín naší každoroční sesterské konference a já Vás všechny co nejsrdečněji chci pozvat 

jménem Odboru sester ČR a SR ve spolupráci se sborem v Praze 3 na Vinohradech, Vinohradská 68, kde se společná 

česko-slovenská sesterská konference bude konat 

ve dnech 01.05. - 03.05.2015 

Téma konference: K čemu jsme povolané? 

Chceme se společně zamýšlet nad tím, co říká Boží slovo o povolání ženy. Uvědomovat si, k  čemu nás Pán 

Bůh povolává. Naším nejdůležitějším povoláním je žít v co nejbližším osobním vztahu s Pánem Ježíšem 

Kristem.  Hlavním povoláním zůstává povolání k tomu, abychom někým byly a potom abychom něco dělaly. 

Ve středu našeho života musí stát Pán Ježíš Kristus, ne splněné úkoly. 

Jak víte, v loňském roce došlo ke změnám ve způsobu přihlašování a platby konference. Také  letos se 

budete přihlašovat přes internetové stránky. 

Prosím čtěte pozorně následující informace! 

PŘIHLÁŠKA 

Přihlášku najdete na internetových stránkách http://sestry.bjb.cz 

Na této stránce je odkaz ,,Konference sester 2015 v Praze“ kde je možnost registrace (kliknete na ,,zde“). 

Zde budou také veškeré informace týkající se konference sester.  

Po vyplnění a odeslání přihlášky v zápětí dostanete email s potvrzením přihlášení a údaji k platbě. Číslo 

přihlášky použijte jako specifický symbol (to platí pro české i slovenské sestry). 

Vyplňte přihlášku i v případě, že nebudete chtít ani ubytování ani stravu, protože budete platit konferenční 

poplatek - 1den 100.- Kč, 2dny 200.- Kč, 3dny 300.-Kč  

PLATBA české sestry 

Číslo účtu: 631 123 09/0800. Variabilní symbol: 911 815, Specifický symbol: číslo vaší přihlášky. Zpráva pro 

příjemce: jméno a sbor. Platba za celou konferenci včetně konferenčního poplatku, ubytování a stravy činí  

1520.-Kč Tyto údaje platí pouze pro platbu sester z České republiky v českých korunách. 

Slovenské sestry dostanou informaci od sestry předsedkyně R.Maďarové na jaké číslo účtu mají EUR 

odeslat. Celková částka za všechny sestry pak bude převedena najednou na český účet. Kurz EUR ČNB 

k 9.1.2015 je  28,06. Podle něj je platba vypočítána a činí 54,17 EUR za celou konferenci, včetně 

konferenčního poplatku, stravy, ubytování. Přihláška je platná po zaplacení.  

    Přihlášku a platbu za konferenci je nutné zaslat  nejpozději do 31.3.2015  



         Registrace bude probíhat ve sboru Prahy 3 Vinohradská 68 

                            v pátek  01.05.2015 od 14 hod. 

Jak se dostanete do sboru BJB  Praha 3, Vinohradská 68 najdete na webových stránkách.  

Osoba zodpovědná za přihlášky a platby je sestra Ivetka Procházková email:   

iveta.prochazkova@baptist.cz, tel 00420 734 680 026 

poštovní adresa: kancelář VV BJB, Na Topolce 14, Praha 4, 140 00 

Osoba zodpovědná za registraci a ubytování je sestra Julka Hejlová emai: julka.h@wo.cz                                 

tel.00420 224 923 212, 00420 604 160 567, poštovní adresa: Na Zderaze 14, Praha 2, 120 00 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se konference, ozvěte se na email helen.vcelak@gmail.com, tel  

00420 608 880 138, ráda vám odpovím. 

Pokud byste se chtěly podělit na konferenci o svědectví, které se týká daného tématu, přispět písní, básní, 

prosím kontaktujete sestru Jiřinku Vimpelovou do 31.3.2015  

Email:  vimpelova@quick.cz,  tel: 00420 602 140 028 

poštovní adresa: Velichov 37, Žatec 438 01 

Chci Vás drahé sestry povzbudit k tomu, abyste se na toto setkání připravily spolu s námi na modlitbách. 

Každé pondělí večer probíhají na některých místech modlitby specielně za konferenci, pokud chcete být 

informované, za co konkrétně je třeba se modlit, ozvěte se, ráda vám modlitební předměty budu sdělovat.  

Věřím, že tak jako předešlé roky prožijeme společně nádherné chvíle v Boží přítomnosti, kde můžeme být 

proměňovány Duchem Svatým. Pro každou z Vás je jistě připraven ten Boží dotyk, který Vás bude provázet i 

v každodenním životě v místě služby, kam Vás Pán povolává.  

Za výbor Odboru sester BJB v ČR   

Helena Včeláková – tajemnice OS                                                          V Praze dne 30.1.2015 
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