
11. června 2016
Praha
Konference se koná
v Křesťanském centru Luka,
Mukařovského 1986,
Praha 13, naproti metru Luka 
(mapa http://cb.cz/praha13)

Během akce bude čas i pro osobní modlitby s pastoračními poradci. V pátek 10. června
v hotelu  Diana, Slévačská 48, 198 00 Praha v 13.00, v 15.00 a v 17.00 hodin lze 
využít možnost osobního modlitebního poradenství s poradci z Holandska.

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 

Na konferenci slouží hosté z Holandska: 

    Tony Kalma          Janna Beek         Eddy de Pender     Hans de Weerd

Přijímat život
v plnosti



Služebníci z holandského 
pastoračního týmu se ve své 
praxi snaží lidem pomoci, 
aby rozpoznali a naplnili Boží 
záměr. Vyučují o tom, jak se 
modlit za vnitřní uzdravení 
a očekávat Boží jednání skrze 
dary Ducha svatého. Biblické 
vyučování považují za základ 
pro duchovní proměnu
v Kristu. Ukazují, že zranění 
z minulosti, hříchy spáchané 
na nás i naše hříšné reakce 
nám brání duchovně růst.
Při modlitbách za vnitřní 
uzdravení Ježíš přichází, 
osvobozuje nás, uzdravuje
a vede ke skutečné ryzosti
a dospělosti. 

Program konference:
Sobota 11. června

8.30–9.30  Čas pro registraci
9.30–9.50    Zahájení konference, přivítání, chvály
9.50–11.10  Janna Beek:  Život v plnosti je v Bohu

11.10–11.30 Přestávka

11.30–12.50 Hans de Weerd: Bariéry v přijetí života  
 v plnosti a způsoby, jak je překonat

12.50–14.00 Přestávka 

14.00–15.20  Eddy de Pender: Jak život v plnosti  
 ovlivňuje vztahy

15.20–15.40 Přestávka

15.40–17.00  Tony Kalma: Jak přijímat život v plnosti

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.

Přihlašujte se do 6 .6. 2016
na e-mail: karel.taschner@gmail.com

Konferenční poplatek:
činí 200 Kč, bude se platit v hotovosti na místě konání.

w.w.w. immanuel-zs.cz


