
i n v i taţ i e

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă 
şi porunceşte acum tuturor oamenilor  

de pretutindeni să se pocăiască
fa p t e   17:30

9-10 m a i 2015,  s t.  p ö lt e n, k e l s e n g as s e 9 (va z)

la a XXiv-a  ÎntÂlniRe anUalĂ  
a BiseRiCilOR pentiCOstale ROMÂne  

pfingstkiRCHe geMeinDe gOttes aUstRia

l a  p O C Ă i n ț Ă
c h e m a r e a

invitați pentRU pReDiCĂ:
Gabi ZĂgRean, Wilfried maNN



14.00-16.00 // Deschiderea -
    prezentarea musafirilor 
// Serviciu Divin

16.00-17.30 // Pauză şi servirea mesei
// Program muzical

17.30-20.00 // Serviciu Divin

9 / 05 / 15

10.00-13.00 // Timp de rugăciune 
// Serviciu Divin

13.00-16.00 // Pauză şi servirea mesei
// Program muzical

16.00-19.00 // Serviciu Divin
// Încheierea conferinţei

10 / 05 / 15

Informaţii suplimentare

Adinel Onea                  Tel.: (+43)  0676  3373284
Vasile Dragoș        Tel.: (+43)  0676  4310456
E-Mail:          office@gemeindegottes.at
Homepage:         http://www.gemeindegottes.at

// Programul  conferinţei



Vă rugăm a susţine lucrarea prin rugăciune, ca Dom-
nul Isus Hristos să fie prezent, să lase ungerea Duhului 
Sfânt pentru a fi toţi binecuvântaţi. 
Invitaţi pentru predică  avem pe: fratele Wilfried 
Mann evanghelist din Germania și fratele Gabi  
Zăgrean (pastor România). 
În timpul serviciilor divine se va face separat program 
cu copiii pe grupe între 7 şi 13 ani. 
Intrarea este liberă, cheltuielile conferinţei vor fi 
acoperite din colectele serviciilor divine. 
Masa va fi pregătită într-o hală alăturată halei con-
ferinţei. Bonurile de masă pentru membrii şi copiii  
“Gemeinde Gottes” se vor cumpăra prin bisericile  
locale, până la data de 03.05.2015.  
Vizitatorii  din  străinătate  sunt  rugaţi  a lua legătura 
pentru cazare prin  E-mail sau telefonic  la  fr. Boldor 
(tel.: +43 / 676 6717371). 
Datorită faptului că în zona St. Pölten locuiesc puţi-
ne familii de credincioşi, nu ne angajăm să asigurăm 
cazarea peste noapte pentru cei din Austria, fiecare 
îngrijindu-se personal. 
Programele vor fi înregistrate iar cei ce doresc să 
obţină CD sau DVD, vor putea comanda direct la locul 
întâlnirii.     

// Important




