
 

 
 

 

Úvod do 
Biblického poradenství 

24. – 26. července 2008 
 
INFORMACE O SOUSTŘEDĚNÍ:  
 

Program: 
24. 7. 2008 čtvrtek 
  
16:30  Registrace 
17:00  Co je to biblické poradenství? 
18:30 Přestávka 
18:45 Kdo je schopen radit druhým? 
20:15 Přestávka 
20:30 Sekulární a křesťanské modely poradenství 
21:30 Ukončení programu prvního dne 
 
25. 7. 2008 pátek 
 

  9:00 Metodologické směrnice v Bibli 
10:30 Přestávka 
10:45 Co je pravda? 
12:15 Polední přestávka 
13:30 Zapojení do životů těch, kteří hledají pomoc 
15:00 Přestávka 
15:15 Zjištění infomací 
16:45 Přestávka 
17:00 Výklad informací 
18:00 Přestávka 
18:30 Poradenství těhotné ženě v krizi (Eileen Scipione) 
20:00 Přestávka 
20:15 Poradenství ženě po potratu (Eileen Scipione) 
21:45 Ukončení programu druhého dne    

 

26. 7. 2008 sobota 
 

  9:00 Vyučování při poradenství I 
10:30 Přestávka 
10:45 Vyučování při poradenství II 
12:15 Polední přestávka 
13:30  Záměr 
15:00 Přestávka 
15:15 Uskutečnění poradenského plánu 
16:45 Ukončení konference 
 



PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
 
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 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.   Jeho manželka Eileen Scipione založila středisko pro ženy, které hledají pomoc v těhotenství.  
Radí ženám po potratu a při těžkých situacích v těhotenství jíž dvacet let.  
 
Všechny přednášky budou překládány z angličtiny do češtiny. 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
 
Soustředění se koná v rodinném domě manželů Brownových (Na Ostrůvku 307 případně 289, Lázně 
Toušeň u Čelákovic, 250 89. Mobil-603 497 994; Pevná linka-326 992 336)  
 

SPOJENÍ: 
 
Spoje hromadné dopravy nejlépe naleznete na www.jizdnirady.cz nebo:   
  

• Vlakem do Čelákovic z Hlavního nebo Masarykova nádraží. V Čelákovicích se přesedá na motorák 
do Lázní Toušeň.  

• Z Brandýsa n. Labem autobusem č. 405 do stanice Lázně Toušeň-zastávka.  

• Autem po mladoboleslavské dálnici E65 (východní spojka pražského okruhu), exit Jirny, Čelákovice, 
Brandýs n. Labem, vlevo přes obec Zápy. V Zápech na křižovatce se zrcadlem odboč vlevo na 
dlážděnou silnici a po ní stále rovně, pak přes železniční trať doprava. Při vjezdu do Lázní Toušeň 
opět přes koleje a hned první ulice vlevo (Na Krétě), poté doprava do ulice Na Ostrůvku.  

• Autem po silnici 611, odbočit na Čelákovice. Na okraji Čelákovic odbočit vlevo, směr Brandýs n. 
Labem. Do Toušeně se přijíždí z druhé strany. 

UBYTOVÁNÍ: 

Spí se v rodinném domě manželů Brownových v postelích na palandách. Celkem je k dispozici 34 lůžek ve 
dvou pokojích po 8 a třech po 6 postelích. Spacák vždy s sebou, cena za jednu noc je dobrovolná 30,- Kč 
(platí se buď Marshallu Brownovi nebo Farníkům). Stravování si účastníci zajišťují sami, v blízkosti je 
levná hospoda i samoobsluha. K dispozici je lednička, mikrovlnka, rychlovarná konvice, el. sporák, toalety a 
sprchový kout. Před odjezdem ubytovaní společně uklidí používané prostory a toalety.  

K dispozici je též blízká ubytovna, kde se spí ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Zájemce se sám 
domluví se správcovou ubytovny pí Veselou (tel. 326 905 368). Cena za noc je okolo 150,- Kč/noc/osoba 

  
VSTUPNÉ: 
 
Poplatek za konferenci činí 100 Kč a zaplatit ho můžete první den při registraci na konferenci.  Učební 
materiály stojí 125 Kč, objednávejte je do 30. 6. 2008.   
 
KONTAKT: 
 
Přihlásit se na soustředění je nutné nejpozději do 30. 6. 2008.  Stačí ústně, ale závazně. 
Jerrry a Marilyn Farníkovi 
Tel. 721 926 683 
jafarnik@bohem-net.cz 


