
17.–18. 11. 2017
Praha
Konference se koná
v Křesťanském centru Luka

Mukařovského 1986, Praha 13
(naproti metru Luka; mapa viz http://cb.cz/praha13)

Na konferenci poslouží též Tony Kalma.  Během akce bude čas i pro osobní 
modlitby s pastoračními poradci. 

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 

počátkuNa 

Hlavním hostem bude Lisa Guinnessová,
dlouholetá ředitelka Living Waters
Discipleship and Healing Trust působící
v Anglii a Irsku. Vystudovala psychiatrii
a psychologii. Je provdaná za Christophera, 
nemocničního kaplana a má tři dospělé 
děti.



Lisa Guinnessová koná
pastorační službu, která
pomáhá křesťanům v celo-
životní cestě k duchovní zra-
losti a celistvosti v intimním 
vztahu s Bohem. Jsme
stvořeni pro vztah s Bohem
a mezi sebou navzájem.
I jako křesťané však můžeme 
zápasit s pocity osamělosti, 
prázdnoty, úzkosti, neklidu, 
vzdálenosti od Boha.
Biblické vyučování napo-
máhá rozpoznávat důvody 
těchto zápasů a učí nás
přijímat, co potřebujeme
od Boha a druhých. Skrze 
víru v Krista můžeme jako 
milovaní synové a dcery Boží 
prožívat jeho uzdravující
milost a bezpečí a naše 
Bohem proměněné životy 
přináší naději a požehnání
i ostatním.

Přihlašujte se do 13. 11. 2017
na email: karel.taschner@gmail.com

Konferenční poplatek:
činí 300 Kč, bude se platit v hotovosti na místě konání

w.w.w. immanuel-zs.cz

Program konference:
Pátek 17. listopadu

9.00–9.30    Čas pro registraci
9.30–11.20  Lisa Guinness:  Stvoření a pád
11.20–11.40 Přestávka
11.40–13.10 Lisa Guinness:  Kříž
13.10–14.30 Přestávka 
14.30–16.00  Tony Kalma: Jak vstoupit do Boží přítomnosti
16.00–16.20 Přestávka
16.20–17.50  Lisa Guinness:  Naše matky
18.10–19.00  Možnost rozhovorů a osobní služby
 pastoračního týmu 

Sobota 18. listopadu

9.00–10.50    Lisa Guinness:  Naši otcové
10.50–11.10  Přestávka
11.10–12.40 Lisa Guinness:  Naši sourozenci
12.40–14.00 Přestávka
14.00–15.30 Tony Kalma:  Zdravé hranice
15.30–15.50 Přestávka
15.50–17.20 Lisa Guinness:  Pokračujme v cestě

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 koná 10.–12. 11. 2017 v Ostravě (hlav-
ními řečníky Tony Kalma, Janna Beeková, Eddy a Inneke
de Pender). Bližší informace na www.immanuel-zs.cz 


