
   
 
 
 

 
30. července – 2. srpna  2008 

 

Konference začne registrací  
ve středu odpoledne 
od 15:00 do 17:00. 

Večeře bude od 17:00 - 18:00.   
 

Konference končí obědem  
v sobotu odpoledne.  

 

 
 
 

 
 

Penzion „Dárek“ se nachází 12 km 
od Prachatic, směrem na Volary, 

na samém okraji Národního parku 
Šumava.  Nejbližší obec 

s autobusovým spojením Záblatí je 
vzdalená 2 km. V areálu naleznete 
hřiště na odbíjenou a košíkovou a 

venkovní stoly na stolním tenis.  Letní 
koupání je možné v Křišťanovickém 

rybníku, vzdaleném cca 2 km. 
   

Škola v přírodě a penzion 
„Dárek“ 

Dobrá voda 97 
38433 Záblatí 

Telefon: 420 388 332 418  
    http:// web.telecom.cz/svpdvoda 

 
 
 
 

Přihlášku pošlete do 30.6.2008 
na adresu 

 

Jerry a Marilyn Farníkovi 
Pod Kamínkou 987/14 

15600 Praha 516 
 

Zároveň uhradťe celkovou částku na účet  
ČSOB 

Číslo účtu: 213617477/0300 
 

Upozornění: Jako variabilní symbol 
uveďte č. 307 a datum narození  

ve tvaru, jaký jste uvedli na přihlášce.  
Přihlásky přijímáme jen do naplněné 
kapacity.  Přihláška je platná pouze 

po zaplacení za konferenci.     
 
 

 
 
 
 
 
Dospělí Děti 

(0-3) 
Děti 

(4-12) 
Děti 

(13-18) 
960  180 450 630 

 
Cena zahrnuje pobyt v penzionu  

s plnou penzí a výuku.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

30. července - 2. srpna 
2008 

 

Jak se přihlásit?         Kdy?  

   Cena? 

Kde? 



 

     

  

     Příjmení ______________________ 

Jméno     ______________________ 

Adresa    ______________________ 

                ______________________ 

E-mail     ______________________ 

Telefon   ______________________ 

Datum narození 
ve tvaru rok, měsíc, den. 

 

                                        r      r     m    m     d     d 
3 0 7       

 

Rodinní příslušníci, 
kteří se zúčastní konference: 

 

1. Jméno ____________________ 
Datum narození ____________ 
 

2. Jméno ____________________ 
Datum narození ____________ 
 

3. Jméno ____________________ 
Datum narození ____________ 
 

4. Jméno ____________________ 
Datum narození ____________ 
 

5. Jméno ____________________ 
Datum narození ____________ 
 

 
Cena celkem: _____________Kč 

 
 

 
 
Tento kurz je studijní a rekreační 
příležitostí pro svobodné lidi, manželské 
páry nebo celou rodinu. V době vyučování 
pro dospělé bude zvláštní program pro děti 
(2-12 let). V rámci kurzu bude 20 
vyučovacích hodin, během kterých  
probereme aplikaci biblických principů a 
metod při poradenství. 
 

Témata:  
• Boží cíle při řešení 

konfliktu a smíření 
• Co je to pravé 

pokání a odpuštění? 
• Jak můžeme 

pomáhat člověku,  
který se chce změnit? 

• Překonání strachu a rozhořčení 
• Jak reagovat na nespravedlivou  

kritiku a obvinění 
• Řešení konfliktu a obnovení vztahů 

v manželsvtví, mezi rodiči a dětmi, 
v církvi a s nevěřícími lidmi 

 

Odpoledne od 13:00 do 16:00 bude prostor 
pro rekreaci a výlety. Část večerního 
programu bude věnována společnému 
programu pro celou rodinu. 

 

Zveme všechny, kteří chtějí sloužit lidem 
při poradenství Božím slovem, a kteří se 
často setkávají s těžkými situacemi, které 
vyžadují moudrou a laskavou aplikaci 
Božího slova v aktuálních problémech. 

 
 
 
 
Dr. George Scipione učí biblické 
poradenství na teologických seminářích a 
konferencích ve Spojených státech a v 
cizině.  V letech 2006 až 2008 sloužil jako 
kazatel Covenant Community Church 
v Taylors, Jižní Karolíně a od roku 1982 
do roku 2006 v Bayview Presbyterní církvi 
v San Diego.  Je bývalý ředitel Institutu 
biblického poradenství a učednictví v San 
Diego v Kalifornii (1982 – 2006).   Učil 
také od roku 1982 do roku 2006 praktickou 
teologii   na Westminsterském    semináři v 
Kalifornii. S manželkou mají pět dětí a dvě 
vnoučata. Všechny přednášky budou 
překládány z angličtiny do češtiny. 
 

 
 

 
 

 
 

Další informace můžete zjistit 
na tel. čísle: 721 926 683 

(Jerry a Marilyn Farníkovi) nebo 
e-mailem: jafarnik@bohem-net.cz 

 
 

 

 
 

  
Entrust/BEE International  
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