Jak Ježíš uzdravuje
naše zranění a vztahy
16.–17. 11. 2018
Havlíčkův Brod
Konference se koná ve Sboru
Církve bratrské v Havlíčkově Brodě,
Strážná 1364
(pět minut od autobusového i vlakového nádraží)

Na konferenci slouží:

Tony Kalmová

Miloslava Jochmanová

Konferenci pořádá Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě
ve spolupráci s Immanuel, z. s.
Bližší informace na druhé straně letáku.

Tony Kalmová
má se svým manželem Nanne
tři dospělé děti (dva syny
a dceru), dvě vnoučata a žijí
Holandsku. Studovala sociální
práci a kontextuální terapii
a působí jako poradce více
než 25 let. Při svém vyučování
témat z pastorační péče využívá
kombinaci psychologie, teologie
a uzdravující modlitby. Od roku
1995 pravidelně navštěvovala
Českou republiku a přednášela
na konferencích o vnitřním
uzdravení v Praze, ale také
v Mostě a Litvínově.
Míla Jochmanová
se věnuje více jak 20 let pastoraci
a službě ženám. Vystudovala
Pastorační a sociální práci
na ETS Praha, dále Krizovou,
pastorační a komunitní práci
na ETF UK Praha. Službu
vnitřního uzdravení vnímá jako
své povolání. Ježíš Kristus ji
zavolal, aby vstoupila na duchovní
moře a pomáhala mu zachraňovat
lidi, kteří mají zraněné srdce
a narušený pocit důvěry
a bezpečí.

Program konference:
Pátek 16. listopadu

17.30—18.00 Čas pro registraci

18.00—18.30 Zahájení konference, přivítání, chvály
18.30—20.00 Tony Kalmová:
Jak vstoupit do Boží přítomnosti

Sobota 17. listopadu
8.30—9.00

Čas pro registraci

9.30—10.50

T. Kalmová a M. Jochmanová:
Boží uzdravující mateřská láska

9.00—9.30

Úvod a uctívání

10.50—11.10 Přestávka

11.10—12.30 Miloslava Jochmanová:
Jak přijímat a dávat odpuštění
12.30—13.45 Přestávka
13.45—14.20 Chvály

14.20—15.40 Tony Kalmová:
Moc dobrých vzpomínek a uzdravení
bolestných vzpomínek
15.40—16.00 Přestávka

16.00—17.30 Tony Kalmová:
Boží potvrzující otcovská láska uzdravuje
Konferenci pořádá CB v Havlíčkově Brodě ve spolupráci
se spolkem Immanuel, z.s. (www.immanuel-zs.cz)
Po přihlášení obdrží účastník zpětný mail s číslem účtu
a variabilním symbolem.
Při přihlášení a platbě do 31. 10. 2018 je platba 200 Kč.
Platba v pozdějším termínu a při registraci na místě
konference 250 Kč.

Přihlašujte se do ? 2018
na email: havlbrodkontakt@seznam.cz

w.w.w. immanuel-zs.cz

