
Pozvánka k sejití členů a spolupracovníků Immanuel, z. s. dne 2. 3. 2019 

Milí přátelé, 

 zveme vás na instruktážní setkání členů a spolupracovníků Immanuel, z. s., které se bude konat v sobotu 2. 

března od 9,00 do 16,30 hod. v budově PTH, Stoliňská 2417/41b, Praha 9 - Horní Počernice (areál CB).  

Program setkání 2. března 2019 

Hlavní téma:  Obnova ducha, duše a těla po zneužití 

                         Jak se modlit uzdravující modlitby pro obnovu našeho ducha, duše a těla 

 

V Iz 61,1-3 čteme zaslíbení, že Ježíš přijde a dá nám korunu slávy místo popela a olej veselí místo truchlení…a 

v J 16,20 Ježíš říká, že zármutek se promění v radost. Také v křesťanských rodinách osoby trpí emočním, 

fyzickým, slovním nebo sexuálním zneužitím a na tomto setkání uslyšíme, jak Bible mluví o těchto věcech; o 

důležitosti pravdy a být slyšen. Budeme hovořit o poškození způsobené různými formami zneužití a jak se 

modlit uzdravující modlitby. 

Program: 

9,00 – 9,30   Přivítání, úvodní slovo (Y. Taschnerová)  a  chvály  (J. Horáčková)  

9,30 -  9,50  Krátké uvedení tématu setkání - Eddy de Pender 

 

 9,50 – 11,05     Intimita a sexualita – Tony Kalmová 

                                           Jak vybudovat zdravou intimitu a co se děje, když je intimita poškozena zneužitím.                              

   Uzdravující modlitba – jak přijmout Ježíšův pokoj a jak se modlit za očištění                                                                 

                                           představivosti. 

                                                                                                                

11,05 – 11,25     Přestávka 

11,25 – 12,40     Pravda přináší smutek, bolest a radost – Eddy a Ineke de Pender 

Jak Ježíš přináší obnovu bezpečí a důvěry po zneužití. Uzdravující modlitba za Boží 

objektivitu a vidění moci požehnání s Ježíšovým pokojem. 

  

12,40 – 13,45  Polední přestávka  

13,45 – 15,00  Obnovení našich hranic – Tony Kalma a Eddy de Pender  

Když došlo k utrpení zneužití, naše hranice jsou poškozeny a potřebujeme obnovu, 

pak je třeba se modlit za uzdravení vůle. 

 

15,00  – 15,15 Přestávka 

15,15  – 16,00   Naslouchající modlitby za sebe navzájem  

16,00 – 16,30 Informace o účasti na kurzu Cesta milosti v Anglii  – M. Jochmanová,                  

P. Poláchová a M. Drápalová 

Na toto  setkání zveme členy a spolupracovníky Immanuel, z. s., a také zájemce o službu vnitřního uzdravení, 

kteří by se případně chtěli stát spolupracovníky Immanuel, z. s. Přihlášky zájemců o účast na tomto setkání je 

třeba zaslat do 26. února 2019 na e-mail: karel.taschner@gmail.com. Cena za občerstvení (káva a čaj) a 

další výdaje spojené s konáním tohoto setkání je 150 Kč na osobu. Stačí zaplatit až na místě. Jídlo k obědu si 

přineste sebou. Na tomto setkání si budete moci zakoupit také CD s nahrávkami ze všech našich minulých 

konferencí vnitřního uzdravení. Cena za 1 CD je 100 Kč. Dále zde bude možné zakoupit knihy Lin Buttonové – 

Otec je důležitý (119 Kč), Matka je důležitá (150 Kč), Lítost je důležitá (190 Kč) a knihu Lisy Guinnessové   Na 

počátku  (160 Kč). .Pokud si budete chtít něco zakoupit, zašlete nám tuto informaci společně s přihláškou. 

Na setkání se těší   

Yvona a Karel Taschnerovi 


