
 
      

 

                                                                  

                                                               12.10.2019 – 19.10.2019 

                             Jeruzalem - Sviatok stánkov   
 
      Sviatok Stánkov, alebo hebrejsky Sukkot, je jedným z veľkých biblických sviatkov, ktoré ustanovil sám 
Hospodin ( 3.Moj/23) a dodržiaval  ho aj Pán Ježiš. Od roku 1980 naň Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo 
Jeruzalem (ICEJ) pozýva kresťanov z celého sveta na základe Slova Zachariáša 14/16. 
Na rok 2019 pripadá, podľa hebrejského kalendára, na 13. až 18.októbra 2019. 
Sviatok stánkov: 

- je pripomenutím putovania Židov z egyptského otroctva a život v stanoch 
- bol prvým sviatkom, ktorý židia oslavovali po vstupe do Zasľúbenej zeme 
- počas tohto sviatku zasvätil izraelský kráľ Šalamún 1.chrám Hospodinovi 
- tento Sviatok vybral Ezdráš na čítanie Knihy zákona po návrate Izraelitov zo zajatia v Babylone 

 
                             

   
 
Sviatok stánkov je vždy úžasnou  predzvesťou toho budúceho času, keď všetci ľudia prídu do 
Jeruzalema, aby oslávili Sukkot. Je to prorocké vyhlásenie, že náš Pán príde čoskoro. A vyhlasuje 
Izraelu a národom, že svitá nový deň. Kráľ prichádza a my sme tu, aby sme sa radovali z jeho 
transformujúcej sa sily a skorého príchodu. 
 
                                                       P R O G R A M  
 
SO 12/10  Prílet – letisko Ben Gurion Tel Aviv 
transfer do Jeruzalema, ubytovanie. 
Shabbat pri Múre nárekov. 
Večera a prenocovanie v Jeruzaleme. 
 
NE 13/10   Mŕtve more – Ein Gedi – Otvorenie Sviatku stánkov 
Účasť na otvorení Sviatku stánkov v Ein Gedi na pobreží Mŕtveho mora. Cez deň kúpanie a oddych 
pri Mŕtvom mori. Návšteva vodopádu v Ein Gedi, o 16:30 spoločná večera. Program slávnostného 
večerného zhromaždenia  od 18:30 do 22:00 za účasti niekoľko tisíc kresťanských priateľov Izraela 
z mnohých národov. 
Transfer do Jeruzalema. 
 
PO - 14/10  Jeruzalem – Zhromaždenie a program v Záhradnom hrobe s Pánovou večerou 
/08:30 – 12:00/ 
Voľný čas v meste. Možnosť navštíviť niektoré brány Starého mesta s výkladom. 

  



Po večeri prehliadka národov a otvárací ceremoniál v Pais aréne. /18:30 – 22:00/ 
Prenocovanie v Jeruzaleme. 
 
UT - 15/10 Dopoludňajší a večerný program v Pais aréne. Dopoludnia - 08:00-09:00 modlitby, 
chvály, uctievanie. Semináre služobníkov z rôznych národov, mesiánskych aj arabských 
pastorov./09:00 – 13:00/ 
Cez deň voľný čas v Jeruzaleme. Možnosť navštíviť Staré mesto s výkladom. 
Po večeri slávnostné zhromaždenie v Pais aréne./18:30 – 22:00/ 
Prenocovanie v Jeruzaleme 
 
ST - 16/10 Šílo a Bétel 
Dopoludňajší a večerný program v Pais aréne.  
Modlitby, chvály, uctievanie 08:00 – 09:00. 
Semináre na rôzne témy podľa vlastného výberu: 09:00 – 13:00 
Voľný čas v Jeruzaleme. Možnosť navštíviť Olivetskú horu, Getsemanskú záhradu. 
Po večeri slávnostné zhromaždenie v Pais aréne./19:00 – 22:00/ 
Prenocovanie v Jeruzaleme. 
 
ŠTV - 17/10  Jeruzalem – Pais Aréna – Pochod Jeruzalemom 
Dopoludnia modlitby, chvály, uctievanie a semináre na rozličné témy v Pais Aréne./08:00 – 12:00/ 
Alebo prehliadka Starého mesta, Bethesda, Hadriánov oblúk, Golgota. 
 
Pochod  Jeruzalemom – 15:00 - 17:00 – viac ako 5.000 kresťanov z národov celého sveta s vlajkami 
a transparentmi prechádzajú ulicami Jeruzalema vítaní jeho tisícami obyvateľov, ktorí lemujú ulice 
Po večeri veľké finále – Izraelský večer v Pais aréne od 19:00. 
 
PIA - 18/10 Záverečné modlitebné stretnutie s chválami v Dávidovej citadele, uzavretie sviatku.  
Voľný čas v starom  meste, návšteva Karda a židovskej časti starého mesta.Shabbat atmosféra a modlitby pri 
Múre nárekov. 
Večera a prenocovanie v Jeruzaleme. 
SOB - 19/10 Transfer na Letisko, návrat domov. 
 
Zmena programu vyhradená CK a organizátorov osláv Sviatku Stánkov. 
 
V tomto období je návštevnosť Izraela rekordná a záujem o účasť na Sviatku stánkov 
mimoriadny. Z Jeruzalema nám ponúkli zvýhodnenú cenu s ubytovaním hostelového typu 
s polpenziou. Je to mládežnícky areál v krásnom pokojnom prostredí.Na ich ponuku 
potrebujeme reagovať čo najskôr, z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste nám svoj záujem 
nahlásili obratom. 
 
CENA: 1 280.- EUR   
V cene je zahrnuté: 

- registračný poplatok  
- účasť na celých oslavách a podujatiach Sviatku stánkov podľa programu ICEJ 

Jeruzalem 
- celodenný pobyt v Ein Gedi pri Mŕtvom mori – kúpanie, oddych,večera, slávnostné 

otváracie zhromaždenie 
- transfery klimatizovaným autobusom podľa programu ICEJ 
- transfer z letiska do hotela a späť 
- letenka, letiskové a palivové poplatky 
- 7 x ubytovanie hostelového typu v 3 a 4 posteľových izbách, na požiadanie 

zabezpečíme ubytovanie pre 2 osoby 
- Polpenzia 
- Služba pastora 
- Tlmočnícke služby 
- Komplexné cestovné poistenie 

 
 
 



KONTAKTY:    
                                                                                                                  
CK ESTER:                                       ICEJ SLOVENSKO     
EMÍLIA PLAVČANOVÁ                                              PETER ŠVEC 
            
Tel.: +421 917 502 799                          Email: info@icej.sk         
Email: plavcanova@gmail.com,                                             
 estertravelagency@gmail.com 
 
Nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa tejto slávnosti v Jeruzaleme  a zároveň stáť zjednotený 
v priateľstve s Izraelom v čase rastu Kristovho tela.      
 
                                                            Tešíme sa na Vás! 
                                                  


