
Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich,
ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou,
ať budeš uléhat nebo vstávat.
(Dt 11,19)

Martin Krejčí
Marek Sterzik

Milé děti, milí rodičové, bratři a sestry!

Rádi bychom vás pozvali na seniorátní dny křesťanské rodiny, které se budou konat ve dnech 13. -
15.  6.  2014 v  Horní  Blatné.  Zázemí  nám poskytne  Chata  pod Vlčí  jámou (adresa  Havířská  65,
Horní Blatná).

Chtěli bychom spolu strávit čas v malebném prostředí Krušných hor, nejen pobytem v přírodě, ale
také společným rozjímáním Božího Slova, zpěvem a chvalami našemu pánu Ježíši Kristu.

Program bude připraven jak pro děti, tak pro dospělé. Začneme společnou večeří v pátek v 18:00.
Pokud nestihnete přijet do té doby, nevadí, s večeří na vás počkáme. V sobotu potom vyrazíme na
výlet  na  čerstvý  vzduch  a  odpoledne  po  návratu  bude  možnost  navštívit  seminář  manželů
Güttnerových  na  téma duchovního  života  v  rodině.  Po  večeři  bude  následovat  večer  chval,  kdy
bychom zpěvem rádi  uctili  našeho  Pána.  V  neděli  ráno  se  budou  konat  bohoslužby  zakončené
obědem. Potom se zase rozjedeme všichni domů.

Ubytování bude možné buď přímo v chatě, v tělocvičně místní školy (asi 7 minut pěšky od chaty), ve
společném  vojenském  stanu,  nebo  ve  vlastních  stanech.  V  chatě  jsou  k  dispozici  4-lůžkové  a
7-lůžkové  pokoje.  Celková  kapacita  chaty  je  44  míst.  Pokud  se  míst  v  chatě  nebude  dostávat,
přednost dostanou ti, kteří se dříve přihlásí.

S sebou si vezměte karimatku a spacák (v případě, že nebudete spát na chatě), přezůvky (nutné pro
všechny, i ty, kteří budou spát ve stanu), boty a oblečení vhodné na výlet v přírodě, ostatní osobní
věci.

Cena  za pobyt bude 450,- Kč pro dospělého v chatě, 250,- Kč pro dospělého mimo chatu (stan,
tělocvična). Děti od 3 do 18 let budou mít pobyt za 350,- Kč v chatě a 150,- Kč mimo chatu. Děti do
tří let budou mít pobyt zdarma. Platit se bude na místě.

Informace naleznete také na webových stránkách www.dnykrestanskerodiny.cz. Můžete nás také
kontaktovat na e-mailové adrese info@dnykrestanskerodiny.cz.

Přihlášky prosím posílejte na adresu prihlasky@dnykrestanskerodiny.cz nejpozději do konce května.
Nemáte-li  přístup  k  internetu,  můžete  se  přihlásit  také  telefonicky  na  telefonním  čísle
+420 776 848 297. Do přihlášky uveďte prosím tyto údaje: jméno, příjmení, počet přihlášených osob
a jejich věk, preferovaný způsob ubytování (v chatě, ve stanu, v tělocvičně), telefonický kontakt pro
případ, že bychom vás potřebovali kontaktovat.

Na shledanou se na vás všechny za hornoslavkovský sbor těší:


