
Ospravedlňujem sa, ale neľutujem a neoľutujete ani Vy. 

 

Milí účastníci konferencie Máme čo zvestovať,  

Áno, píšem Vám, aby som sa ospravedlnil, ale neľutujem to ja a som presvedčený, že neoľutujete ani 

Vy. Znie to čudne, a preto Vám to hneď vysvetlím: 

Ospravedlňujem sa zato, že naša konferencia Máme čo zvestovať – svojmu vlastnému srdcu 3.-5. 

apríla sa neuskutoční na pôvodne plánovanom mieste – v Hoteli Relax Lomnistá, ale  

v Hoteli Zerrenpach v Osrblí (GPS: N 48.756255; E 19.52073). 

Prihlásilo sa Vás totiž toľko veľa, že v Lomnistej by sme sa nijako nezmestili.  

Hoci sa za túto zmenu ospravedlňujem, no neľutujem ju, lebo odmietnuť niekomu účasť pre 

nedostatok miesta, je to najkrajnejšie riešenie, ku ktorému by som nechcel nikdy pristúpiť. V Osrblí, 

hneď vedľa biatlonového areálu, môžeme teda ubytovať aj záujemcov, ktorí sa prihlásili po termíne. 

Som však presvedčený, že Vy túto zmenu neoľutujete tiež. Totiž za rovnakú cenu, ktorú ste zaplatili, 

budete mať krajšie a pohodlnejšie ubytovanie. Manželia budú v dvojposteľových izbách a ostatní 

budú v troj- prípadne v štvorposteľovej izbe. V cene ubytovania sú zahrnuté aj uteráky. Prednáškové 

sály sú tu tiež väčšie a lepšie vybavené. Počas celého dňa a večer bude otvorený hotelový bar, kde si 

budete môcť zakúpiť nápoje. Svoj jedálny lístok (obedy a večere) si budete môcť vyskladať výberom 

jedného z dvoch jedál (okrem večere vo štvrtok) a ku každému jedlu dostanete vodu zdarma. Zároveň 

Vás žiadame, aby ste akékoľvek špeciálne požiadavky na stravu (vegetariánske, diéty, alergie a pod.) 

nahlásili najneskôr do 20. marca 2014 zaslaním emailu na adresu: edita.ulicna@cb.sk.  Ďalšie 

informácie o hoteli, jeho okolí a možnostiach, ktoré ponúkajú, nájdete na stránke 

www.zerrenpach.sk.  

Neoľutujete svoju prihlášku najmä preto, že okrem skvelého hosťa z Anglicka sa môžeme opäť tešiť aj 

na skvelé biblické výklady brata kazateľa Betinu. 

Modlite sa za prípravy profesora Harrisona, kazateľa Betinu, za celý realizačný tím, aj za všetkých 

účastníkov, aby zvesť evanjelia uchvátila naše srdce! 

Veľmi sa teším na stretnutie s Vami už o necelý mesiac. 

 

Ján Henžel 

Garant konferencie 
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