
Jesenný víkendový pobyt zboru NKZ BA, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 11.10. - 13.10.2019 v stredisku Detskej Misie Prameň, pri obci Častá. 

 
Téma víkendovky je nazvaná 

BIBLICKÉ ZÁKLADY VEDENIA CIRKVI. 

Vyučovanie bude tentoraz viesť   Jaroslav Kernal   zo zboru  Biblická církev Praha,   ktorého mnohí poznáme ako    
redaktora časopisu "Zápas o duši", či spoluorganizátora Biblickej konferencie v Brne a Prahe. 
Kresťanom sa stal počas svojho štúdia na univerzite a neskôr diaľkovo vyštudoval Evanjelikálny 
teologický seminár. Po jeho ukončení spolu s niekoľkými ďalšími kresťanmi založil Biblické 
spoločenstvo kresťanov v Ústí nad Labem, kde jedenásť rokov pracoval ako starší, zodpovedný za 
kázanie a vyučovanie. Do roku 2008 pracoval pre zbor BSK a súčasne na čiastočný úväzok ako 
technik v súkromnej firme. Od roku 2009 mu obetavosť členov zboru umožnila viac sa venovať 

práci pre zbor. V roku 2015 bol vyslaný, aby založil nový zbor v Prahe, kde slúži ako starší do dnešného dňa. S 
manželkou Alenou majú dve dospelé deti. 

Vyučovaním začneme v piatok večer, kde sa zameriame na dôvod, prečo je biblické staršovstvo kľúčom a ako sa 
vyvíjal pohľad na vedenie cirkvi. V sobotu sa sústredíme predovšetkým na kvalifikáciu starších a spôsob 
rozhodovania v cirkvi a napokon v nedeľu budeme hovoriť o Kristovej vláde v cirkvi - on je Hlava, on je Kráľ, 
Vládca, Pastier i Manžel cirkvi.  

Pomedzi to bude čas aj na športové a individuálne aktivity. Stravovať sa budeme spoločne, v jedálni strediska.  
Cenník ubytovania a stravy nájdete na https://www.detskamisia.sk/cennik-sluzieb.html  
V tabuľke nižšie je uvedená približná suma za ubytovanie na dve noci a kompletnú stravu (raňajky, obed, večera) : 

  

Dospelá 
osoba 

Dieťa 
do     

12 r. 
Chatka so soc. zariadením 40,00 € 30,00 € 
Budova C  36,00 € 27,00 € 
9-miestna chatka 33,00 € 26,00 € 
8-miestna chatka 33,00 € 26,00 € 

Tieto ceny však nemusia byť konečné, pretože sa odvíjajú od počtu účastníkov, či potreby kúrenia. 
Deti do troch rokov majú ubytovanie zdarma bez nároku na lôžko. 

Víkendovky sa je možné zúčastniť aj bez ubytovania, alebo len samotných vyučovaní, v takom prípade sa platí poplatok 1 
€/deň, ako príspevok za prenájom audio - video techniky a športových potrieb. Ubytovaní účastníci majú tento poplatok 
rozrátaný v cene pobytu. Tiež je možné si objednať iba samotné stravovanie (napr. obed v sobotu, či v nedeľu pre tých, ktorí 
chcú docestovať iba na jeden deň). 
Pri prihlasovaní prosíme uviesť prípadnú požiadavku na špeciálny typ diéty a spresniť, či ide o bezlepkovú, bezmliečnu, 
vegetariánsku, alebo diabetickú stravu. Treba však rátať, že tu sa cena za stravu môže mierne zvýšiť, čo platí najmä pri 
bezlepkovej diéte. 
Celá suma za pobyt a stravu sa hradí v hotovosti v priebehu pobytu v stredisku Prameň. Upozorňujeme, že stravné nie je 
možné stornovať a prihlásený účastník je povinný ho vždy zaplatiť aj v prípade, že sa nakoniec pobytu nezúčastnil.  

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese zbornkzba@gmail.com alebo na tel. čísle 0903434372, kde nás tiež 
môžete kontaktovať v prípade otázok, či doplňujúcich informácií. 

Veríme, že nám všetkým tento čas bude posilnením vo viere a na vzájomné budovanie. 

Tešíme sa na spoločenstvo s Vami. 
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