
16. – 17. 11. 2015 
Praha 
Konference se koná
v Křesťanském centru Luka, 
Mukařovského 1986, 
Praha 13, naproti metru Luka
(mapa http://cb.cz/praha13)

Konferenci pořádá Immanuel, z. s. ve spolupráci se Sborem Církve bratrské 
v Praze 13 – Stodůlky. 

Bližší informace na druhé straně letáku a na www.immanuel-zs.cz 

konference o vnitřním uzdravení

Hlavním hostem bude Randall Staley, vyučující 
na Healing Prayer School v Anglii. 
Má též svou  organizaci Transformation in Christ. 
Původně byl profesionálním zpěvákem. 
Je ženatý s Maggie a má dvě dospělé dcery. 

Na konferenci dostane prostor ke službě též Eddy de Pender z Holandska a Yvona 
Taschnerová z ČR. Během akce bude čas i pro osobní modlitby s pastoračními poradci.



 

Program konference:
pondělí 16. listopadu
8:30 – 9:30  Čas pro registraci
9:30 – 11:20  Randall Staley: Naděje (bezpečná kotva duše)
11:20 – 11:45 Přestávka
11:45 – 13:15 Randall Staley: Otcovská láska

13:15 – 14:45 Přestávka 
14:45 – 16:15 Yvona Taschnerová:  Mateřská láska

16:15 – 16:45 Přestávka
16:45 – 18:15  Randall Staley: Pevný základ (vědomí bytí)
18:30 – 19:30 Možnost rozhovorů a osobní služby
 pastoračního týmu

úterý 17. listopadu
9:00 – 10:50  Randall Staley: Pravé bytí (sebepřijetí)

10:50 – 11:15 Přestávka
11:15 –12:45   Randall Staley: Odpuštění

12:45 – 14:15 Přestávka
14:15 –15:45  Randall Staley:  Zůstávání v Kristu

15:45 – 16:15 Přestávka
16:15 –17:45  Eddy de Pender: Oslava Boží lásky a naděje 

Konferenci pořádá Immanuel, z. s. ve spolupráci se 
Sborem Církve bratrské v Praze 13 – Stodůlky. 

V Křesťanském centru Luka, Mukařovského 1986, Praha 13 
působí též poradenské centrum, které poskytuje odbornou 
psychologickou a psychoterapeutickou pomoc.  

Další konference o vnitřním uzdravení, které  pořádá 
Immanuel, z. s. se konají 3. 10. – 4. 10. 2015 v Mostě (hlavní 
řečník Lin Buttonová) a  21. 11. 2015 v Ostravě (hlavními 
řečníky Eddy de Pender a Janna Beeková). 
Bližší informace na www.immanuel-zs.cz 

www.immanuel-zs.cz 

Randall Staley se ve své praxi
snaží lidem pomoci, aby roz-
poznali a naplnili Boží záměr. 
Vyučuje o tom, jak se modlit 
za vnitřní uzdravení a očekávat 
Boží jednání skrze dary Ducha 
svatého. Biblické vyučování 
považuje za základ pro duchovní 
proměnu v Kristu. Ukazuje, že 
zranění z minulosti, hříchy 
spáchané na nás i naše hříšné 
reakce nám brání duchovně růst. 
Při modlitbách za vnitřní uzdra-
vení Ježíš přichází, osvobozuje 
nás, uzdravuje a vede ke skutečné 
ryzosti a dospělosti. 
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TŘINÁCTKA
Církev bratrská
v Praze 13

Přihlašujte se do 
10. 11. 2015

na adresu: Karel Taschner, 
Winterova 1913/13, 
430 03 Chomutov, 

nebo na e-mail: 
karel.taschner@gmail.com

Konferenční poplatek: 
činí 200 Kč, bude se platit 

v hotovosti na místě konání.


