
Konference Otcovo srdce  
Zábřeh na Moravě 

24. – 26. 6. 2022 
 
„Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: “Blaze tomu, kdo bude jíst chléb 
v království Božím.“ Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval 
mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl 
pozvaným: „Pojďte, vše už je připraveno.““ 
Lk 14, 15 - 17 
 
Rádi bychom vás pozvali ke společnému času hledání Božího Otcova srdce 
tentokrát ve městě Zábřeh na Moravě. 
 
„Pojďte, vše už je připraveno.“ 
Bůh je dobrý a štědrý Otec. Všechny bez rozdílu nás zve k bohaté hostině. 
Touží naplnit svůj dům svými dětmi a nasytit náš hlad královským pokrmem. 
Pojďme se jako jedno srdce, jedna rodina vystavit Boží lásce a společně 
přijímat to, co On sám připravil. 
  
Konference je otevřená pro všechny generace a církevní denominace. 
Je organizovaná misijní mezidenominační organizací Mládeží pro Krista, z.s.  
ve spolupráci s místními církevními společenstvími. 
 

Můžete se těšit na Paľa Streža. 
Pavol je ženatý a s manželkou Jankou mají tři děti. 
Je jedním z vedoucích Společenství Novej Evanjelizácie v Dolním Kubíně. 
Palův nejoblíbenější citát je:" Kdo viděl mne, viděl i Otce." (J 14,9)  
Tento citát ovlivňuje jeho život, modlitbu a službu. 
 
Společně s česko – slovenským týmem nám poslouží vyučováními i osobní 
modlitební službou. 
 
Ve čtvrtek 23. 6. od 19,00 do 22,00hodin bude otevřený večer s volným 

vstupem zejména pro místní. Chvály povede slovenská kapela Timothy. 

 
Program konference bude začínat v pátek 24. 6. v 9,00 hodin a končit bude  
v neděli 26. 6. 2022 ve 13,00 hodin. 
Přesnější program bude ještě zveřejněn. 
 



V průběhu konference (během pátku a soboty) bude probíhat Davidův 
stánek, nepřetržité uctívání, zůstávání v Boží přítomnosti a naslouchání 
Božímu srdci.  
 
Součástí bude i služba dětem.   
 
Na konferenci bude i tým evangelistů, kteří budou prakticky zjevovat Otcovu 
lásku přímo v ulicích Zábřehu na Moravě. 
 
Během konference bude v přestávkách k dispozici kavárna. 
 
Na konferenci si budete moci zakoupit tyto knižní tituly a nahrávky:  

J. Frost Zakusit Otcovo objetí; J. Frost  Z otroctva k synovstvu; R. a V. de 

Hoxarovi Život v Otcově lásce; B. Adams Dopis od milujícího Otce; 

soakingová CD V Otcovom objatí 1., 2.; CD Dům modlitby; P. Lakomá  Ženich; 

J. T. Frostovi Od sirotků k synům; N. Lozano Otcovo srdce. 

 

Místo konání konference: 
 
Program konference (registrace, hlavní program, Davidův stánek, služba 
dětem) bude probíhat v prostorách Kulturního domu v Zábřehu na Moravě.  
Adresa: Československé armády 835/1, Zábřeh 789 01 

 
Ubytování je zajištěno (od pátku do neděle) v Domově mládeže Střední školy 
sociální péče a služeb. Součástí jsou i snídaně (sobota, neděle). 
Adresa: Komenského 15, 789 01 Zábřeh 
 
Stravovat (obědy a večeře od pátku do neděle) se budeme v jídelně Gurmán. 
Adresa: 28. října 2238/6A, 789 01 Zábřeh 
 
Ubytovací kapacita je omezená. Ve městě je možnost samostatně si domluvit 
i jiné ubytování nebo stravování. 
 

Cena konference: 
Cena ubytování se snídaní je 401 Kč na osobu na jednu noc. Celkem za dvě 
noci a dvě snídaně 802 Kč (bez snídaně 2 noci 650 Kč). 
Cena za stravu – obědy a večeře od pátku do neděle celkem 470 Kč.  
K ceně je ještě započítán registrační poplatek 600 Kč, který slouží k uhrazení 



administrativních a organizačních nákladů konference.  
 
Na konferenci se můžete přihlásit jako: 

Účastník s ubytováním: 
Se stravou (snídaně, obědy, večeře): 1880Kč 
Bez stravy: 1250 Kč 
    

Účastník bez ubytování:  
Se stravou (obědy, večeře): 1100 Kč 
Bez stravy: 600 Kč 
 
Doporučujeme a preferujeme účast na celém programu, protože témata a 
osobní služba na sebe navazují. 
V případě, že to Vaše situace nedovolí a kapacita konference to umožní, 
můžete se na konferenci zaregistrovat na místě (bez možnosti ubytování a 
stravy). Vstup v jednotlivých dnech je 200 Kč za jeden den. 
 

Registrace: 
Na konferenci se, prosím, zaregistrujte vyplněním přihlášky a zaplacením 
ceny konference. 
Přihláška je platná až po zaplacení poplatku na účet Mládeže pro Krista, z.s. – 
2601469727/2010, variabilní symbol 10121, do poznámky uveďte své jméno a 
příjmení. 
 
Potvrzení Vaší úspěšné registrace Vám zašleme mailem. 
 
Registrace pro účastníky ubytované a se stravou bude uzavřena 16.6.2022. 
Účastníci bez ubytování a stravy se mohou registrovat do 22. 6. 2022. 
 

Kontakty na organizátory: 
Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme. 
 + 420 608 171 525 
info@otcovosrdce.cz 
 
Těšíme se na vás! 
 
 

 

 


