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MOC BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI III
konference o vnitřním uzdravení
8. – 9. května 2009, Praha
Slouží: Tony Kalmová (Nizozemí) + tým
Konference bude mít dvě části:
7. 5. – večerní přípravné setkání pro sloužící tým
Toto setkání není otevřené a budou na ně zváni absolventi minulých výcvikových setkání.
Kdo máte zájem se do služebního týmu zapojit, pište na adresu blonka@centrum.cz.
8. a 9. 5. – část otevřená pro veřejnost
Místo konání: sál KD Ládví, Praha 8 (metro C – Ládví)
pátek 8. 5.: 9:30–12:30, 14:00–17:30 a 18:30–20:30
sobota 9. 5.: 9:00–12:30 a 14:00–17:00
Na programu bude jak vyučování, tak osobní služba. Zařazeny budou volitelné semináře.
Konference je vhodná jak pro účastníky minulých ročníků, tak pro nové zájemce.
Poplatek na celou konferenci činí 300 Kč, bude se platit v hotovosti na místě.
Zájemci o konferenci, hlaste se prosím na adresu prihlasky@kmspraha.cz nebo KMS, Primátorská 41, 180 00 Praha 8.
V přihlášce prosím uveďte své jméno, e-mailovou a poštovní adresu.
Ubytování si pokud možno zajistěte sami. V případě, že byste měli zájem, abychom vám zajistili ubytování na vlastní
karimatce ve spacáku, uveďte to v přihlášce. Ubytování je možno objednat pouze do 15. 4., cena je 60 Kč za osobu/noc.
K přihlašování můžete využít také internetové stránky www.kmspraha.cz.
Pořádá Křesťanská misijní společnost.

