Máte v rodine ťažkú chorobu a zmietate sa vo víre otázok:

PREČO PRÁVE MOJE DIEŤA? PREČO PRÁVE JA?
JE CHOROBA „DAR“ ALEBO PREKLIATIE?
SPÔSOBILI SME SI TO SAMI?
KEDY SA TO SKONČI?

Príďte nájsť povzbudenie aj nádej v slovách našich hostí, ktorí vsadili všetky karty na
Božiu liečiteľskú moc a na vaše otázky poznajú odpovede. Budete počuť o
konkrétnych veľkých zázrakoch, ktoré Ježiš robí aj v 21. storočí.
Popri štyroch známych slovenských evanjelistoch vystúpia aj ľudia s osobnými
svedectvami o uzdravení, ako aj malý, nevidiaci klavirista Branko Dvorecký
s mimoriadnym talentom. Julo Slovák, skvelý spevák a gitarista nás osvieži aj svojou
hudbou.

PROGRAM:
9:00 – Luboš Lacho – o Božej sile pri nesení kríža, o vplyve viery na psychiku
rodičov inak obdarených detí aj o osobnej skúsenosti so znevýhodnenou dcérkou
9:45 – Elena Dvorecká&Branko Dvorecký – Malý, nevidiaci Branko nám zahrá na
klavíri a jeho mama nám povie svoje svedectvo
10:30 – Alexander Barkóci – o sile jazyka v našich rodinách, o tom ako si často sami
vlastnými slovami v rodinách škodíme a zlorečíme. O tom, že budeme žať to čo sme
zasiali. Alexander nám povie aj o moci temna a opatrnosti s akou si máme počínať
pri výbere liečiteľov či terapií.
11:30 – Manželia Polákovci – nám povedia o svojej osobnej skúsenosti s Pánom
a o tom ako im pomáha uzdravovať syna s autizmom
12:15 – Julo Slovák – spolu s manželkou porozpráva o osobnej skúsenosti
s chorobou v rodine a o sile viery
13:15 – Braňo Škripek – Braňo dlhé roky viedol známe kresťanské spoločenstvo
Martindom v Bratislave, teraz presadzuje kresťanské myšlienky v Bruseli ako
europoslanec. Sám sa dlhé roky staral o adoptovaného, hendikepovaného syna.

REGISTRÁCIA A VSTUP
- Vstup na konferenciu je zadarmo
- Dajte nám, prosím, vedieť, že prídete na ozmelibeli@gmail.com alebo na
0908 319 595
-Prineste aj svojich „chorých blízkych“ a naši hostia ich radi požehnajú.

