
SEMINÁŘE
1/ Srdce muže a jeho zápasy
2/ Srdce ženy a její zápasy
3/ Rozumím svým dětem a rozumějí ony mě?
4/ Má mě ještě rád - i po 20 letech?    a další….

MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Relax *** se nachází na okraji 

malebného valašského městečka Rožnov pod Radhoštěm.

JAK SE TAM DOSTAT

GPS: 49°28'7.435"N, 18°9'25.078"E

STRAVOVÁNÍ
snídaně – forma tzv. „švédského stolu“, 

obědy, večeře – teplá jídla v restauraci hotelu

UBYTOVÁNÍ
dvojlůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, s vlastní 
koupelnou, WC a balko-
nem. Součástí hotelu je
krytý bazén s vyhřívanou
vodou.

LETOŠNÍ CENY = 
PŘEDPŘEDPŘEDLOŇSKÉ CENY

cena za osobu za pobyt: 2 noclehy + plná penze
- 1 dospělý, nebo dítě od 12 let    1600,- Kč
- 1 dítě 5-12 let na posteli 1200,- Kč
- 1 dítě 5-12 let na přistýlce   1100,- Kč
- 1 dítě od 5 let /na karimatce/  900,- Kč
- 1 dítě do 1 roku zdarma

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Online přihlášky na www.kr.sceav.cz  

Uzávěrka přihlášek 6. 10. 2013 ve 23:59 hodin

Zároveň zašlete na níže uvedený účet 
zálohu ve výši 1000,- Kč 

za manželský pár nebo rodinu.

Číslo účtu u ČSOB, útvar Poštovní spořitelny, 
č. ú. 194317224/0300; 

variabilní symbol 1;
jako specifický symbol uveďte datum narození.

VZOR: 1. 2. 1961 - 01021961

V případě stornování pobytu, 
nejpozději 7 dnů před konáním konference, 

vám bude částka vrácena.

DALŠÍ INFORMACE
www.kr.sceav.cz

kr@sceav.cz nebo tranovice@sceav.cz
tel.: VODAFONE 777 009 282

T-MOBILE SCEAV 734 684 112

Pořádá Frýdecký seniorát 
Slezské církve evangelické a. v.

12. Konferenci rodin podpořili

12. Konference rodin

26.-28. 10. 2013

Spojenci
namísto

Hotel Relax / Rožnov pod Radhoštěm

konference
rodin

MARTIN–LUTHER-BUND



… skvělá příležitost pro manželské páry a rodiny 
s kojenci anebo s dětmi od 5 let, které chtějí 
prožít nezapomenutelné chvíle ve vzájemném

společenství a krásném prostředí 
podzimních Beskyd.

Konference rodin, to je:

INSPIRACE & DUCHOVNÍ RŮST
- inspirativní přednášky a semináře na téma 

rodiny a budování zdravých vztahů 
v manželství a v rodině. 

SPOLEČENSTVÍ & ATMOSFÉRA
- společné bohoslužby, prostor pro rozhovory,
sdílení, svědectví, duchovní povzbuzení skrze

společný zpěv a modlitby.

ODPOČINEK & PROSTŘEDÍ
- možnost odpočinku a výletů do krásné přírody

Beskyd a relax v hotelu Relax.

PROGRAM 
12. KONFERENCE RODIN
Spojenci namísto protivníků

sobota – 26. 10.
8:30-10:00 - Registrace účastníků

10:00-10:45 - Zahájení konference
11:00-12:00 - Přednáška - I. Co když se hádat neumíme
12:00-13:30 - Oběd
14:30-15:00 - Společný zpěv
15:00-16:00 - Přednáška – II. Co když já mám problém

a manžel/ka ne?
16:00-16:30 - Přestávka
16:30-18:00 - Semináře
18:00-19:00 - Večeře
19:30-21:30 - Večerní program

neděle – 27. 10.
7:30-8:30 - Snídaně

9:00-11:00 - Bohoslužby s Večeří Páně
11:00-12:00 - Vzájemné rozhovory, sdílení…
12:00-13:30 - Oběd
13:30-16:30 - Volno
16:30-17:00 - Společný zpěv
17:00-18:00 - Přednáška III. – Co když manžel/ manželka

nespolupracuje?
18:00-19:30 - Večeře
19:30-21:30 - Večerní program

pondělí – 28. 10.
7:30-8:30 - Snídaně
9:00-9:30 - Ranní zamyšlení a chvíle zpěvu

9:30-10:30 - Semináře
10:30-11:00 - Přestávka
11:00-12:00 - Přednáška IV. – Konflikt a potřeba duchovní

proměny
12:00-12:30 - Závěr konference

od 12:30 - Oběd

čas sdílení a odjezd domů 
Individuální rodinný program

NAŠI HOSTÉ A PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Pavel a Júlie Rausovi z Vysokého Mýta

Pavel Raus vystudoval kli-
nickou psychologii
a teologii na Wheaton
College ve Wheatonu
v Illinois v USA a vyučuje
na Evangelikálním teologic-
kém semináři v Praze, kde
také vede katedru pastora-
ce. Zabývá se oblastí vzta-

hů, manželství a rodiny, sexuality, pastorace a syndromem
vyhoření. Společně s manželkou Júlií, která vystudovala
ekonomii a praktickou teologii, se v rámci křesťanské orga-
nizace Parakletos věnují manželstvím - pořádají semináře
a konference k různým tématům a otázkám, se kterými se
potýkají dnešní manželství a rodiny. Oba se také mimo
poradenství snaží povzbuzovat další věřící i nevěřící pomocí
mentoringu a učednictví. Mají dvě dospělé dcery.

Ján a Anna Velebírovi z Bardejova

Jsou spolu jako manželé
už 25 let. Oba působí jako
faráři v evangelickém cír-
kevním sboru v Bardejově.
Spolu vychovávají 3 syny:
Janíka (22), Samuela (20),
Adama (14). Posledních 
15 let se ve sborové práci
zvlášť soustředí na otázku
manželského a rodinného

života. V Božím slově vidí velmi jasné podněty pro tuto
oblast vztahů. Práce s rodinami se jim zdá být nejefektivněj-
ším způsobem evangelizace a misie. Dosud působili
v Kalinově (okr. Lučenec) a ve Východné (pod Tatrami).

konference
rodin

DŮLEŽITÉ!!!
K bezproblémovému průběhu programu 

konference přijímáme pouze kojence 
a děti od 5 let věku.

Děkujeme za pochopení.
Během programu běží paralelně program pro děti.


