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Milé sestry, 

je mi cťou Vás pozvať na tohtoročnú Konferenciu žien s  názvom: 

                 Jedno potrebné v 21. storočí ?     

Táto téma síce bola plánovaná na rok 2020, ale nepriaznivá pandemická 

situácia nám nedovolila sa stretnúť. Tento rok sme boli obozretné, preto sme 

sa rozhodli konferenciu usporiadať online. Verím, že aj napriek tomu, že to nie 

je náš klasický formát, spoločne prežijeme čas v Božej blízkosti a načerpáme 

nové sily -  duchovné aj fyzické do tohto náročného obdobia. 

Konferencia je tento rok bez registračného poplatku, preto by sme boli rady, 

keby ste na toto naše stretnutie pozvali Vaše sestry, priateľky, susedky... 

Modlíme sa, aby aj táto konferencia mohla byť nástojom šírenia Božieho 

kráľovstva. 

V tejto mini brožúrke nájdete krátku anotáciu k téme, ktorou nás budú 

sprevádzať Danka a Pavel Hanesovci a krátky program. Pre viac informácií 

sledujte web stránku https://www.baptist.sk/zlozky/odbor-sestier

Tešíme na na Vás!

za Odbor sestier BJB v SR

Ľudmila Sýkorová



 Pravdepodobne si každá z nás prí čítaní príbehu o Marte a Márii 

pomyslí: Och, keby som tak vedela byť ako Mária! A zdá sa, že väčšina žien 

v produktívnom veku si zároveň povzdychne: Ale čo mám robiť, keď som – 

možno aj napriek svojej vôli - taká zaneprázdnená a mám také sklony ako 

Marta? 

 Povrchný pohľad na tento biblický text nás vedie k rozškatuľkovaniu 

ľudí (a o to viac žien) na Marty a Márie, teda k pokusom o hľadanie akéhosi 

„vyváženého”života. 

Prečo aj napriek tomu, že si túžime voliť dobrý diel, sa nám nedarí ?

V čom tkvie skutočná podstata života riadeného slovami Pána Ježiša 

    

                                    

Je to možné ?

    „Jedno je potrebné“?



Jedno potrebné v 21. storočí ?
online sesterská konferencia

PROGRAM  1.máj 2021

odkaz na online vysielanie bude zverejnený do 15.4.2021
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