
Na konferenci slouží: 

      Tony Kalmová                      Eddy de Pender                 

Život v plnosti
     v Ježíši Kristu

2. – 3. 11. 2019
Praha
Konference se koná
v Křesťanském centru Luka
Mukařovského 1986, Praha 13
(naproti metru Luka; mapa viz http://cb.cz/praha13)

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 



Tony Kalmová
má se svým manželem Nanne tři 
dospělé děti (dva syny a dceru), 
dvě vnoučata a žijí v 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, Litvínově a v Havlíčkově 
Brodě.

Eddy de Pender
je pastorační poradce již více
než 25 let. Kromě toho je
mediátorem, který pomáhá církvím 
a křesťanským organizacím
v řešení konfliktů. V češtině od 
něho vyšla kniha Řešení konfliktů 
v církvi. Je ženatý s Ineke, má
tři syny a tři vnuky.

Tonny a Eddy od roku 2007
v České republice vyučují lidi
v pastýřské péči a přednáší
o vnitřním uzdravení.

w.w.w. immanuel-zs.cz

Program konference:
Sobota 2. listopad
8.15—9.00    Čas pro registraci
9.00—9.30  Zahájení konference, přivítání, chvály
9.30—11.00 Tony Kalmová:
 Přijetí života v plnosti (J 10,10)
11.00—11.20 Přestávka
11.20—12.50  Eddy de Pender:
 Proměňující moc Ducha (Ř 5,17)
12.50—14.00 Přestávka
14.00—15.30  Semináře:
 Petra Polachová: Život v plnosti pravdy
 Yvona Taschnerová: Proces vnitřní proměny                      
15.30—15.50 Přestávka
15.50—17.20  Tony Kalmová: Svoboda volby

Neděle 3. listopadu
Kázání v rámci nedělních shromáždění
9.00—11.00  Eddy de Pender:
 Chození v Božích zaslíbeních 
        (Žd 11,1-3; 8-16) 
11.00—13.00 Tony Kalmová:
 Moc vděčnosti (1 Te 5,16-18; Fp 4, 4-7) 
14.00—15.30  Seminář pro všechny:
 Přijímání a praktikování modliteb požehnání
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. 

Přihlašujte se do 30. 10. 2019
na email: karel.taschner@gmail.com
Konferenční poplatek: činí 300 Kč
Bude se platit v hotovosti na místě konání.


