
4. 9. 2021
ZAHRADA U PASTORAČNÍHO DOMU

VALAŠSKÉ KLOBOUKY
(STAN)

konference o službě v duchu
nové evangelizace

Akci pořádá CREDO Nadační fond ve spolupráci se Společenstvím
projekt ON a Římskokatolickou farností Valašské Klobouky.

Akce se koná dle aktuálních vládních opatření spojených s onemocněním
Covid-19. Pro vstup na akci je nutné dodržet pravidlo systému O-N-T
(očkování-prodělaná nemoc-negativní test) a v prostorech dbát na
dodržování předepsaných opatření dle daných prostor.

www.poslany.cz
konferenceposlany@gmail.com, +420 603392462

http://www.poslany.cz
mailto:konferenceposlany@gmail.com


P R O G R A M:

8.00 - 9.00 registrace NÁDVOŘÍ PD

9.00 přivítání
P. Pavla Macury (děkan VK)

STAN
ZAHRADA PD

9.10 - 10.00 ranní chvály s kapelou ESPÉ STAN
ZAHRADA PD

10.00 - 10.15 info vstup moderátoři STAN
ZAHRADA PD

10.15 - 11.00 slovo (Sk 1,8)  Matěj Kurbel STAN
ZAHRADA PD

11.00 -12.30 přestávka na oběd

12.30 - 13.30 talk na téma společenství
Rosťa Šerý: Projekt ON,
Martindom, Molekuly, Godzone.

STAN
ZAHRADA PD

14.00 - 15.15 I. blok workshopů

15.45 - 17.00 II. blok workshopů

17.30 - 18.30 mše svatá - P. Karol Matlok,
gedeON & společenství projekt ON

KOSTEL
POVÝŠENÍ SV.
KŘÍŽE VK

18.30 - 19.30 přestávka na občerstvení

19.30 - 22.00

21.45 - 22.00

modlitební večer
- modlitba chval s Timothy,
- slovo a modlitba (Vyzbrojení Boží
mocí) Peter Lipták,
- individuální modlitby,
- gedeON & Matěj Kurbel,
závěrečné žehnání do služby

STAN
ZAHRADA PD



DOPROVODNÝ PROGRAM:

,ZEPTEJ SE EXPERTA, 11.00 - 14.00 ZAHRADA PD
možnost individuálního rozhovoru s lídry společenství Martindom o službě,
společenství a duchovním růstu

MODLITEBNÍ MÍSTNOST 9.00 - 17.00 TŘÍDA PD 2.patro
po celou dobu zde probíhá modlitba chval

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
možnost využít individuální přímluvné modlitby v těchto časech:
11.00 - 12.30 BALKON KD,  18.30 - 19.30 KOSTEL

SVÁTOST SMÍŘENÍ 17.00 - 17.30 KOSTEL VK

KAVÁRNA HORIZONT SKLEP PD

KREATIVNÍ STÁNEK ,ON tvoří, SKLEP PD
možnost zakoupení výrobků od mladých ze společenství projekt ON

VÝSTAVA Kým je pro mě Bůh?
obrazy mladých ze společenství projekt ON

GODZONE SHOP SKLEP PD

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ SKLEP PD

MAPOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ ZAHRADA PD
možnost označit své společenství na mapě a vyplnit dotazník ohledně další
spolupráce

ZÁZEMÍ PRO MIMINKA HERNIČKA PD 2.patro
KOUT PRO DĚTI SKLEP PD
za děti zodpovídají rodiče

INFOSTÁNEK NÁDVOŘÍ PD
zde se můžete obrátit na dobrovolníky s jakýmkoliv problémem či dotazem

*PD pastorační dům
*KD kulturní dům

Prosíme o dodržování hygienických nařízení
dle aktuálních vládních opatření.

Děkujeme!



MAPA MÍST KONÁNÍ KONFERENCE:

1. ZAHRADA PD, STAN - hlavní program, registrace
2. PASTORAČNÍ DŮM (PD)
3. KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE VK
4. KULTURNÍ DŮM KLOBUČAN (KD)
5. INKUBÁTOR
6. KINO SVĚT
7. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ VK - možnost parkování



WORKSHOPY A SEMINÁŘE

I. blok workshopů 14.00-15.15 hodin

1. Pavla Petrášková - Charismata MALÝ SÁL KD

2. Matěj Kurbel - Princip učednictví KOSTEL VK

3. Róbert a Helena Slamkovi - Služba modlitby

uzdravení

KINO SVĚT VK

4. Peter Lipták - Nadpřirozená víra VELKÝ SÁL KD

5. P. Kamil Strak, PROJEKT ON, GODZONE -

Poslaný k mladým: Diskuzní workshop o

službě mladým dnes

INKUBÁTOR VK

II. blok workshopů 15.45-17.00 hodin

1. Pavla Petrášková - Charismata MALÝ SÁL KD

2. Matěj Kurbel - Postoj chvály KOSTEL VK

3. Róbert a Helena Slamkovi - Služba modlitby

uzdravení

KINO SVĚT VK

4. Peter Lipták - Nadpřirozená víra VELKÝ SÁL KD

5. MARTINDOM - Pro lídry: Jak přinášet trvalé

a hojné ovoce

INKUBÁTOR VK

Kapacita workshopů je omezená, proto si prosím vezměte (u

registrace/infostánku) papírový žetonek vámi vybraného workshopu z

každého bloku. Děkujeme za pochopení! Všechny workshopy se

nahrávají a poté budou volně dostupné na www.poslany.cz

http://www.poslany.cz


HOSTÉ KONFERENCE:

ESPÉ A GODZONE
Godzone tvoří lidí, kteří mají touhu ohlašovat radostné evangelium Ježíše Krista.
Hlavním zaměřením projektu je právě evangelizace mladých na Slovensku. Jejich
touhou a vizí jejich služby je přinést probuzení, jednotu, motivaci a povzbuzení.
www.godzone.sk

Kapela ESPÉ vychází ze společenství SP, které je jejich domovem a duchovní
rodinou. Jejich touhou je vidět rodiny, společenství, města a národy proměněné
Boží láskou skrze autentickou chválu na jakémkoliv místě.

Godzoneshop je součástí projektu Godzone, ve které se snaží přinášet Boha do
úplně běžného života, co nejblíže k nám. Godzone shop je obchod s křesťanským
oblečením, knihami a mnohým dalším.

http://www.godzone.sk


TIMOTHY
Timothy je slovenská worshipová kapela, která je součástí služby Mládeže pro
Krista na Slovensku a domácí kapelou největšího worship open air festivalu
CampFest. Služba v Timothy je víc než kapela. Je to misie a poslání jak spojovat
Boží věci nadstandardním způsobem a budovat jednotu. Už mnoho roků sní sen o
probuzení (nejen) na Slovensku! Věří, že Pán Bůh vidí právě v každém z nás svůj
nástroj probuzení, který způsobí proměnu okolí. www.timothy.sk

MATEJ KURBEL

Matej Kurbel slouží v evangelizační
škole Ezechiel jako lektor. Před
sedmnácti lety zakusil mocnou
zkušenost s živým Kristem, která
změnila jeho život. Bůh ho vytrhl z okov
hříchů a závislostí a zároveň ho povolal
ohlašovat jeho evangelium. Matěj
působil jako laický misionář v Evropě,
USA, Mexiku, Ekvádoru a Číně, kde
ohlašoval Ježíše Krista a formoval nové
evangelizátory.

www.ezechiel.sk



       PETER LIPTÁK

Před 23 lety byl nadpřirozeně, Boží
mocí, z okamžiku na okamžik - úplně
vysvobozen z drogové závislosti. Začal
žít pro Pána Ježíše, vystudoval
katolickou teologii a nyní slouží jako
evangelista. V roce 2011 se oženil s
Veronikou a mají dvě děti. Jejich
společnou vášní a posláním je
evangelizace v moci Ducha Svatého a
povzbuzování věřících do
evangelizace spojené s modlitbou za
vyzbrojení mocí Ducha Svatého.

P. KAMIL STRAK

P.Kamil je knězem už 17 let, pracuje 4
roky na Sekci pro mládež při ČBK,
slouží a doprovází mladé.

              P. KAROL MATLOK

P.Karol je katolický kněz z kongregace
kněží mariánů Neposkvrněného
Početí Panny Marie. Původem je z
Polska, ale už 17 let působí na území
České Republiky. Třináct let žil v
mariánské komunitě v
Brumově-Bylnici a od roku 2017
působí v Praze Hostivaři. Témata, která
mu jsou už roky blízká: chvály, Duch
svatý, evangelizace, přímluvná
modlitba.



PAVLA PETRÁŠKOVÁ

Žije v Praze a pracuje jako
středoškolská učitelka angličtiny. Po
studiu na vysoké škole strávila rok jako
členka evangelizační komunity Sion v
Anglii. Deset let byla v programových
týmech Entercampu a poté Runway
campu. Leží jí na srdci evangelizace a
formace laiků ke službě.

RÓBERT A HELENA SLAMKOVI

Po přijetí pravdy Božího slova do jejich
života se jejich život změnil a neustále
mění na obraz a podobu Božího syna a
dcery. Rozhodli se nejen přijat úplnou a
nefalšovanou pravdu Božího slova, ale
také ho ohlašovat.

MICHAL STEINER A SPOLEČENSTVÍ
MARTINDOM

Společenství Martindom vzniklo téměř před třiceti lety a za svého působení
ovlivnilo vývoj společenství a malých skupinek na Slovensku. Mezi hlavní oblasti
působení tohoto společenství patří zasahování společnosti hodnotami evangelia,
rozvoj křesťanských lídrů, rozvoj společenství, evangelizace, vyučování a modlitba.
Momentálně tvoří společenství skoro 300 dospělých členů a přibližně 180 dětí.
Hlavním lídrem společenství  je Mário Tomašík.



Michal Steiner je členem vůdcovského
týmu společenství. Je zodpovědný za
starostlivost o členy společenství,
věnuje se vedení chval, vyučování,
duchovnímu poradenství a
modlitbám za lidi.

www.martindom.sk

ROSŤA ŠERÝ
SPOLEČENSTVÍ PROJEKT ON,
gedeON

Rosťa Šerý - otec dvou dětí, člen
pastorační rady farnosti Valašské
Klobouky a vedoucí společenství
Projekt ON. Ve společenství má kromě
vedení na starost formaci členů a
službu přímluvné modlitby.

Společenství Projekt ON
- otevřené společenství pro mladé lidi, jehož domovem je farnost Valašské
Klobouky, ale jeho působnost je v celém valašskoklobuckém děkanátu. Mezi
oblasti, kterým se společenství věnuje, je ohlašování evangelia v duchu nové
evangelizace mezi mladými, předávání zkušenosti s živým Bohem a formace
mladých lidí do služby. Součástí společenství je i chválová kapela gedeON.



RADEK A ALŽBĚTA MANOVI,
SPOLEČENSTVÍ MOLEKULY

Společenství molekuly tvoří lidé
různých profesí, oborů, životních
situací. Jejich záměrem je budovat
živý vztah s Bohem, budovat přátelství
mezi sebou, formovat se a sloužit
druhým. Záleží jim na tom, aby lidé
kolem zakusili, jak dobrý je Nebeský
Otec a jak moc mu na každém z nás
záleží.

Těšíme se také na VÁS!
tým konference Poslaný


