
 

 

 

 

 

 
 

18. – 20. září  2009 
 

Konference začne registrací  

v pátek odpoledne od 16:00 do 17:00. 

Večeře bude od 17:00 - 18:00.   
 

Konference končí obědem  

v neděli odpoledne.  

 

 
 

 
 

Konferenční centrum Immanuel  

Slavíkov – Dlouhý 1 

582 63  Ždírec nad Doubravou 

Tel. č. 737 938 645 

www.immanuel.cz 
 

Konferenční centrum Immanuel se 

nachází na Českomoravské Vysočině 

mezi obcemi Ždírec nad Doubravou a 

Trhová Kamenice na silnici č. 37.  

Nejbližší vlaková zastávka je Stružinec 

(cca 3 km od Dlouhého).  Nejbližší 

autobusová zastávka je Vysočina, 

Dřevíkov (cca 0.5 km).   
 

 
 

 

 
  

Entrust/BEE International 

Timothyho Institut 

 

 

 

Přihlášku pošlete nejlépe  

do 30. května 2009 na adresu: 
 

Marilyn Farníková 

Pod Kamínkou 987/14 

15600 Praha 516 
 

Zároveň uhraďte celkovou částku na účet  
 

GE Money Bank 

Číslo účtu: 156535933/0600  

 

Upozornění: Jako variabilní symbol 

uveďte č. 9 a vaše telefonní číslo, jaké jste 

uvedli na přihlášce.  Přihláška je platná 

pouze po zaplacení. Přihlášky přijímáme 

jen do naplnění kapacity. 

 

Po 30. 5. 2009 je možné se  

přihlásit jen e-mailem na adresu 

mfarnik@entrust4.org  
 

 

 

 

 

 

 

Ubytovna Hotel Apartmán 

850 900 950 

 

Cena zahrnuje konferenční poplatek  

a pobyt na dvě noci s plnou penzí. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Role ženy  

v církvi 
 

18. – 20. září 2009 
 

 

Jak se přihlásit? 

   Cena 

Kde? 

Pořadatelé 

Kdy? 

mailto:mfarnik@entrust4.org


 

     

  

   Příjmení ______________________ 

Jméno     ______________________ 

Adresa    ______________________ 

                ______________________ 

E-mail     ______________________ 

Telefon   ______________________ 

Telefonní číslo 
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Chtěla bych bydlet: 

     

   v ubytovně  ____ 

            

v hotelu ____ 

 

      v apartmánu     ____ 

 

 

Jestli máte zvláštní přání ohledně diety 

nebo spolubydlící, prosím, napište a 

budeme se snažit Vám  vyhovět.  

 

Poznámky:  

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Na konferenci není hlídání dětí, ale 

kojící matky se mohou účastnit. 

 

 

 
 

Pastorální dopisy – Titovi a 1. a 2. 

Timoteovi – byly napsány, aby lidé věděli, 

„jak je třeba si počínat v Božím domě, 

jímž je církev živého Boha, sloup a opora 

pravdy.“ (1. Timoteovi 3:15)  Tyto dopisy 

(listy) probírají mnoho praktických stránek 

života v církvi.  Je v nich také pět pasáží, 

které jsou zaměřeny především na roli žen 

v církvi.  Tyto úžasné pasáže nám 

poskytují principy, které nás povedou ke 

službě našemu Spasiteli skrze službu Jeho 

církvi.  Pokud budete moci, přečtěte si 

několikrát 1. a 2. Timoteovi a zvláště 

pasáže, které spolu budeme studovat.   
 

18. 9. 2009 pátek  

18:30 -21:00  Večerní téma: 
 

1. Timoteovi 2:9-15: Podřizování se 
 

19.9.2009 sobota  

  8:30-12:30  Dopolední témata: 
 

1. Timoteovi  3:11: Soucit 
 

1. Timoteovi 5: Společenství (komunita) 
 

16:00-17:00  Volitelné semináře 

18:30-21:00  Večerní téma:  
 

Titovi 2: Učednictví 
 

20.9.2009 neděle 

  8:30-10:00  Bohoslužba 

10:30-12:30  Dopolední téma: 
 

2. Timoteovi 3:1-11: Písmo 
 

12:30-13:30  Oběd a ukončení programu 

 

 

 

 

    Susan Huntová často cestuje a přednáší 

různým skupinám žen ve Spojených 

státech i v cizině.  Velmi si přeje, aby její 

učení povzbudilo ženy, které chtějí 

přinášet Bohu slávu svým životem a 

sloužit v církvi.  Susan studovala na 

obchodní fakultě Univerzity Jižní Karoliny 

a získala titul magistra v oblasti křesťanské 

pedagogiky na teologickém semináři 

Columbia.  Slouží teď v Council on 

Biblical Manhood and Womanhood (Rada 

pro biblické role muže a ženy) a je 

konzultantkou ve službě křesťanského 

vzdělávání a publikací (PCA). Je autorkou 

několika knih, včetně Duchovního 

mateřství, By Design, The True Woman, 

Heirs of the Covenant, Your Home-A Place 

of Grace, Leadership for Women in the 

Church (společně s Peggy Hutchesonovou) 

a Women‘s Ministry in the Local Church  

(spolu s Dr. Ligonem Duncanem). Susan a 

její manžel Gene mají tři dospělé děti a 

dvanáct vnoučat.  Všechny přednášky 

budou překládány z angličtiny do češtiny.        

 

 
 

 
 

 

Další informace můžete zjistit 

na tel. čísle: 721 926 683 

(Marilyn Farníková) nebo 

e-mailem: mfarnik@entrust4.org 

 

Přihláška 
na konferenci 

 Program 
 

 Kdo přednáší? Přihláška 
 

 

    Informace 

mailto:mfarnik@entrust4.org

