
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hymna tábora 2015 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

My kráčame radostne za 

           Pánom Ježišom... 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Z histórie tábora seniorov. 

 
Prvý tábor organizovali za spoluúčasti brata Tomáša 

Krišku predseda Rady BJB SR, v roku 2003 : Vasil 

Vološčuk, Juraj Hovorka, Ľubka Hovorková,  Vladimír 

Dvořák, Ruženka Dvořáková, Lenka Gubová, Kamil 

Vyskočil,  Vlasta Vyskočilová, Rastislav Štepita, Ivan 

Vološčuk. Vo vzájomnej službe sa však vystriedali  mnohí 

účastníci  ďalších táborov 

 

 Aj zásluhou účastníkov prvého tábora seniorov, za účasti 

budovateľov  objektu (roky 1946-1947), sa začalo 

s intenzívnou obnovou objektu. Prvým predsedom 

Správnej rady nášho biblického domova po prevzatí od 

štátu  sa stal Juraj Hovorka. Kamil Vyskočil s veľkou 

láskou spracoval a vydal prvé DVD o histórii výstavby 

biblického domova. 

  

Za 12 rokov sme prežili more lásky, obetavosti, radosti 

a nadšenia, mnoho nových priateľstiev a mnoho, mnoho 

duchovného obživenia. Našimi hosťami boli naši vzácni 

bratia kazatelia Daniel Šaling, Pavel Kondač, Ján Miháľ, 

Pavel Hanes, Julko Stupka, Michal Kevický, Dušan 

Uhrín, Tomáš Valchář, Vlastimil Pospíšil, Miloš Šolc,, 

predseda Európskej baptistickej federácie Valerij 

Ghiletči,  predseda Jednoty baptistov v Srbsku Ján 

Nvota, biskup Apoštolskej cirkvi Ján Lacho, Ivan Kondor  

predseda baptistov na Zakarpatskej Ukrajine,  naši 

predsedovia a podporovatelia stretnutí Tomáš Kriška, 

 Jan Szollos, a mnohí iní. 

 

Z iniciatívy táborového spevokolu  vznikla nahrávka 

zborových piesní  

CD „Chváľ každý Boha –Jasavý chválospev 1“, a 

„Nech Pánovi pieseň znie –Chválospev II “ 

Všetky naše stretnutia sa niesli v znamení hesla prvej 

konferencie baptistov v biblickom domove (1947).“,......ale 

najväčšia z nich je láska“. 1Kor13,13. Pevne veríme, že náš 

Pán nám požehná svojou láskou všetky ďalšie stretnutia 

seniorov.                  Srdečne pozývame!                         

 

 

 

 

P O Z V Á N K A 

--------------------------------------- 
Srdečne vás pozývame 

na konferenciu seniorov BJB Slovenska a Čiech, 
( 13. tábor seniorov) 

ktorá sa bude konať v dňoch 

 

      8.-12. septembra 2015 
            ( utorok- sobota) 

________________________________________ 
 

T  é  m  a  : 

Chodenie v Pánovi Ježišovi Kristovi 

Ko 2:6 

_______________________________________ 
 

Miesto: 

Chata Račková , Račková dolina 1443 

032 42  Pribylina 

________________________________________ 
 

Prihlášky: 

Ing. Anna Trnavská, správca chaty 

044 52 93 292 , 0903 501 852 

info@rackova.sk 

________________________________________ 
Cena: 

 

Za celý pobyt  od utorka obeda do soboty obeda : 

Izby po rekonštrukcii 2. post.   80 EUR  za osobu 

       Izby po rekonštrukcii 4. post .  70 EUR za osobu 

       Izby turistické                            60 EUR  za osobu 

Poplatky za individuálny pobyt   ( dlhší, resp.  kratší), 

 je potrebné si dohodnúť osobitne 

________________________________________ 

 

 



 

  
 Program tábora a konferencie  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Utorok 8. 9. 2015 

 

12:30 Spoločný obed 

13:30 Otvorenie 

14:00 úvodný referát na tému: 

          Chodenie v rozhojňujúcej sa láske  Fil 1 : 9-11 

Július Stupka 

( 70.výročie konferencie Slovenskej jednoty baptistov,  

 na ktorej sa rozhodlo o stavbe chaty v Račkovej doline.)  

16:00 občerstvenie, zoznamovanie 

17:00 Blok informácií o programe tábora. 

18:00 večera 
19:00  Chvály a svedectvá ( zvlášť jubilantov) 

Spomienky na konferenciu v roku 1945 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Streda 9.9.2015 

  
7:45  ranné modlitebné stíšenie: Vlastimil Pospíšil 

8:00  raňajky. 
9:00  referát: Život správcov Božej milosti l. časť 

                 List Efezskym         Timotej Hanes 

12:00    Obed 

14:00   2. časť referátu T. Hanesa 

16:00  Občerstvenie 
            voľný  program 

18:00    večera 

19:00   Spievame s Timoteom 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Štvrtok 10.9.2015 

 

7:45 ranné modlitebné stíšenie: Michal Barger 

8:00 raňajky 

8:30 hod  - pre záujemcov celodenný zájazd autobusom 

:Zaujímavosti oravského regiónu. Ivan Vološčuk. 

 

 Pre ostatných voľný program, oddychový deň 

 

18:00 Zhromaždenie v Ružomberku 

 

19:00 návrat na chatu. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

Piatok 11.9.2015 

7:45 ranné  modlitebné stíšenie. Rastislav Štepita 

8:00 raňajky 

9:00  referát: Chodenie v pokoji Mk 9:50 

Tomáš Kohút  

10:30 prechádzky, voľný program 

12:00 obed 

14:00 Chodenie novou a živou cestou 

         Žd 10: 19-24 : Július Kremský, 

 Benjamín Uhrín, vedúci Odboru mládeže 

            F 3: 12-16 

17:00 spievame pri táboráku. 

18:00 večera 

19:00 beseda s hosťom konferencie  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sobota 12.9.2015 

7:45 ranné modlitebné stíšenie J.Hovorka  

8:00 raňajky 

9:00- 9:30 ukončenie tábora  

10:00  Konferencia seniorov 
očakávame seniorov zo všetkých zborov. 

( účasť pre obed prosíme oznámiť A.Trnavskej            

0903 501 852 ) 

Referáty: 

1.Chodenie podľa Ducha Rim.8: 1-11 
    Ľubomír Pál , člen Rady za severových.oblasť 

 
2. ...aby ste chodili hodní Pána Kol 1 : 9-13 

Darko Kraljik  predseda rady BJB SR 

Záver: spojený spevokol všetkých seniorov 

Hoj, verní v boj... 

 

Konferencia sa ukončí spoločným 

obedom. Poplatok dobrovoľný v zbierke. 

 

Dovidenia v roku 2016 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

Organizačné pokyny: 

 
1. Dopravu na chatu (pre cestujúcich 

autobusom, alebo vlakom) zabezpečí správca 

chaty  Ing Anna Trnavská 

2. Na celodennom  výlete  bude obed a večera  

v cene, ale na dopravu bude potrebné doplatiť  

 5 eur. 

4. Na zabezpečenie programu potrebujeme 

( tak ako v minulosti) ochotné sestry a bratov. 

Služby si rozdelíme při otvorení tábora.  

5 Pre  pohostenie pri káve a čaji, ako prejav 

vzájomnej lásky, prinesme nejaké dobroty. 

( podľa možnosti ovocie, zeleninu , sladkosti a 

pod.)   

6. Podľa možnosti doneste so sebou malý 

čierny spevník bratských piesní. Připravte si 

obľúbené básne !! 

 

8. Pri ubytovávaní budeme brať ohľad aj na 

dátumy prihlášok, preto je potrebné sa 

prihlásiť čo najskôr. 

 

6. Pamätajme na modlitebnú prípravu 

stretnutia. 

 

7.Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať 

u vedúceho tábora. ( V.Vološčuk 0907 839 

579) 

 Veľmi sa tešíme na stretnutie a pevne 

veríme, že nám  náš Pán požehná aj tohoto 

roku a že spolu prežijeme vzácne chvíle 

oddychu  a duchovného obživenia 

 
 

Organizačný výbor v spolupráci s radou 

BJB 
 



 


