
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, se 
kterým má tři dospělé děti.

28.–30. 9. 2018, Praha
Kulturní zařízení Domovina 
Na Maninách 1525/32a, Praha 7-Holešovice
Spojení: zastávka tramvaje „Maniny“

Jak chutná 
cesta milosti
konference o vnitřním uzdravení

Pořádá Křesťanská misijní společnost ve spolupráci s Immanuel, z. s.
Bližší informace na druhé straně letáku a na http://cestamilosti.kmspraha.cz.

Během akce bude čas i pro osobní modlitby 
s členy modlitebně-poradenského týmu.



Program konference
pátek 28. září
9:30–10:30 registrace
10:30–12:30 Lisa Guinnessová: Stvoření a pád: potřebujeme kříž
14:00–15.30 Lisa Guinnessová: Trojice: Znát Boha jako Otce, Syna 
a Ducha svatého
16:00–17:30 Tony Kalmová: Učit se naslouchat Bohu
18:30–20:15 Lisa Guinnessová: Poznat moc kříže v běžném životě

sobota 29. září
9:00–10:45 Lisa Guinnessová: Poznat a prožívat Ježíšovo odpuštění
11:15–12:45 Lisa Guinnessová: Jak Ježíšovo odpuštění dávat druhým

14:00–15:30 volitelné semináře
Louiz Nielsenová: Vrstevníci – zdroj požehnání i hanby
Yvona Taschnerová: Dluhy lásky v blízkých vztazích
Miloslava Jochmanová: Vyhoření, ztráta radosti ze služby
  
16:00–17:30 volitelné semináře
Tony Kalmová: Jak Boží přítomnost uzdravuje tělo a duši
Paul Beadle: Jak se naučit zdravé sebelásce i lásce k druhým 
Petra Poláchová: Skrytý nepřítel naší identity v Kristu
  
18:30–20:15 Lisa Guinnessová: Naše pohlaví jako Boží dar

neděle 30. září
9:00–10:45 Lisa Guinnessová: Žít naplno jako žena
11:15–12:45 Paul Beadle: Žít naplno jako muž
14:00–16:00 Lisa Guinnessová: Žít společně k Boží slávě

Lisa Guinnessová se věnuje pastorační službě, 
která pomáhá křesťanům v celoživotní cestě 
k duchovní zralosti a celistvosti v intimním 
vztahu s Bohem. Jsme stvořeni pro vztah s ním 
a mezi sebou navzájem. I jako křesťané však 
můžeme zápasit s pocity osamělosti, prázdnoty, 
úzkosti, neklidu, vzdálenosti od Boha. Biblické 
vyučování napomáhá rozpoznávat důvody těchto 
zápasů a učí nás přijímat, co potřebujeme od 
Boha a druhých. Skrze víru v Krista můžeme 
jako milovaní Boží synové a dcery prožívat jeho 
uzdravující milost a bezpečí a naše Bohem 
proměněné životy přinášejí naději a požehnání 
i ostatním.

Jak  chu tná  c e s t a  m i l o s t i

Přihlašujte se do 18. 9. na 
http://cestamilosti.kmspraha.cz.
Konferenční poplatek: 
při přihlášení a zaplacení do 18. 9. 450 Kč, 
poté 550 Kč (platba na místě konání, bez přihlášení)

Kontakt: pospisilova@kmspraha.cz
http://cestamilosti.kmspraha.cz

Prosíme, zveřejněte tyto informace ve svých sborech 
a společenstvích (např. umístěním letáku na nástěnku). 
Děkujeme!


