Vonattal:
A zürichi nagyállomásról a S7-es vonattal 21 perc alatt érhetünk el
Männedorfba. Óránként két vonat indul minden egész óra után 12, valamint
minden egész óra után 42 perccel. A vonat a 43/44 vágányról indul.

Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Bund Protestantischer Kirchgemeinden Ungarischer
Sprache der Schweiz

Autóval:
Zürichből végig a tóparton Küsnacht, Meilen, Obermeilen irányába kb. 20 km,
és 20 perc utazás után érhetünk Männedorfba.
A Schiff étteremnél, a Kugelgasse-n balra a hegy felé kell fordulni. Ebből az
utcából nyílik a Hofenstrasse (“Bibelheim” táblával jelölve).

Kálvin (H)arcai
Gyülekezeti találkozó
A reformáció 500 éves évfordulójának évében
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Bibelheim Männedorf
2017. június 24-25.

A konferencia programja

A szállás címe, elérhetősége:

Június 24. szombat
9.00 - 10.00 Érkezés, szobák elfoglalása
10.00
Bevezető gondolatok, megnyitó
Kálvin élet-nyoma a történelemben egy életút sok kérdéssel, kevés követővel
Ismerjük mi Kálvint? Ki volt ő valójában? Van-e ma szükség még
10:15-12:00
gondolataira? Akiről ilyen szélsőségesen nyilatkozik a történelem,
vajon milyen volt levelezésében, lelkigondozásában? Mi a
reformáció üzenete számunkra ma? (vetített képes előadás)
12:00
Ebéd
Kálvin harcai és a mi harcaink - mi Kálvin aktualitása ma?
Jézus harcosa, szóval, írással, vitákkal, elkeseredéssel,
egyedül maradva, sokakkal küzdve, sokakért küzdve. Kell
15:00-17:30 ma harcolni valamiért? Mit jelent felelősnek lenni azokért,
akiknek megismertük az életét? Hogyan ismerhetjük meg
Isten akaratát életünkre nézve? Mi ma a feladatunk a
közéletben?
18:00
Vacsora
Esti program – Imaséta és koncert
Interaktív imaséta Kálvin életéről és hatásáról, a
Reformációról. Megemlékezni és megújulni. Önismeret és
20:00
Isten-ismeret felsőfokon. A tükör készen áll, aki belenéz,
nem maradhat többé ugyanolyan.

Bibelheim Männedorf
Hofenstrasse 41
CH – 8708 Männedorf

Június 25. vasárnap
8:00
Reggeli
Reggeli családi áhítat
9:00
Kálvin és a nők - mit is üzen ma nekünk, nőkről ez a szikár,
örömtelennek tűnő férfi?
Hogyan szolgáltak érte és körülötte a nők családban és
gyülekezetben? Mi ma a nők szerepe az egyházban?
9:45-11:45
(vetített-képes előadás Kálvin házasságáról, feleségének
története - értékek és változások egyházunkban,
bizonyságtételünk elerőtlenedése)
12:00
Ebéd
Ünnepi istentisztelet
15:00
Dr Hafenscher Károly ev. lelkész szolgálatával
Az előadásokat Fodor Attila presbiter és Fodorné Ablonczy Margit lelkész
tartja, Kecskemétről.
A gyermekek számára valamennyi előadás alatt külön foglalkozást és
bábozást tart: Ablonczy Ágnes, Vecsésről.

Szállásdíjak teljes ellátással:
Egyágyas szoba, WC + zuhanyozó
Kétágyas szoba, WC + zuhanyozó
Családi szoba (3 vagy 4 személynek)
WC + zuhanyozó
Kétágyas szoba, folyóvízzel
* Engedmények gyermekek részére:
szülőkkel közös szobában
0 -2 évesig
ingyenes
3 -9 évesig
70%
10 – 15 évesig
50%

121 CHF
114 CHF
114CHF*
97 CHF

7 személy
16 személy
9 + 12 személy
4 személy

külön szobában:
70%
50%
30%

A szoba ára tartalmazza a reggeli, a két fogásos ebéd és a három fogásos
vacsora költségét is.
Csak étkezés, szoba nélkül: ebéd 20-25 CHF

vacsora 25-30 CHF

A szobák száma korlátozott, így a szobák elosztásánál a jelentkezési
sorrendet vesszük figyelembe.

Jelentkezés
A túloldali szelvény felhasználásával legkésőbb 2017. június 1-ig, a
következő címen, postán vagy elektronikus úton lehet jelentkezni
Szántó András presbiternél
Cím: Im Branzenäsch 8, CH-8600 Dübendorf
Telefon:+41 76 419 97 11
E-mail: protestans.zurich@gmail.com

