
Manželé Tom a Alane Watersovi jsou jedni z mála v církvi, kteří se ve svých 

přednáškách a seminářích zaměřují na problematiku mezilidských vztahů, 

partnerství, manželství, rodiny a výchovy dětí na základě biblických principů         

a zásad. Vzhledem k tomu, že tato témata považujeme za velice důležitá                 

a vnímáme, že je jim v rámci církve věnována zcela nedostatečná pozornost, 

rozhodli jsme se manžele Watersovi opět pozvat, aby během dvou víkendů            

v listopadu 2022 vedli interaktivní seminář prezentující biblické rady, praktické 

zkušenosti a osobní doporučení těmto hlavním cílovým skupinám:

LIND Ministry a Sbor CASD Bystřice vás zvou na akci:

A ŠŤASTNĚ

ŽIJÍ
DODNES

…

V sedmi večerních setkáních a třech sobotních dopoledních přednáškách 

představí manželé Watersovi opomíjené biblické principy a také praktické rady     

a zkušenosti do každodenního života k budování a udržování fungujících a lás-

kyplných partnerských a rodinných vztahů. Zabývat se také budou klíčovými 

zásadami výchovy dětí pro Boží Království.

1. Páry, které spolu navazují partnerský vztah a chtějí ho budovat

2. Rodiny s malými dětmi

3. Rodiny s dospívajícími dětmi

18. - 27.11.2022 | SBOR CASD BYSTŘICE 443  
(u vlakového nádraží)



         INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA:

FUNGUJÍCÍ PARTNERSKÝ A RODINNÝ ŽIVOT V PRAXI

Každé setkání bude tlumočeno do češtiny.

Veškeré informace najdete na webových stránkách www.casd-bystrice.cz

ZÁRUKA ÚSPĚCHU |PÁTEK, 18. LISTOPADU  V 18:00

V uspěchaném světě dneška je snadné upadnout do stereotypu a „přežívání“ dne za dnem, aniž 

byste si udělali čas na plánování úspěšného a smysluplného života v tomto světě i ve světě 

budoucím. Jaký praktický návod nám dává Bible?

HLUBOKÁ LÁSKA (pro manželské páry) | SOBOTA, 19. LISTOPADU  V 9:00

Boží hluboká láska k nám je nezvratná. Proč se však tato hluboká láska neprojevuje mezi partnery     

v manželství? Objevte 5 klíčů k hluboké lásce. 

OTCOVÉ V PLNÉM NASAZENÍ | SOBOTA, 19. LISTOPADU  V 11:00

V příliš mnoha rodinách nejsou otcové zapojeni do každodenního života své rodiny. Jak tuto 

nežádoucí situaci změnit? Získejte návod, připravte plán a zapojte se, abyste změnili situaci nejen ve 

svůj prospěch, ale i ve prospěch celé rodiny.

KULTURNÍ ZMATEK | SOBOTA, 19. LISTOPADU  V 18:00

Kultura dnešního světa je čím dál více zmatenější a pokřivenější. Naším jediným bezpečným 

orientačním bodem je Boží slovo. Kultura Božího slova nám umožňuje orientovat se v dnešním světě 

zmatku.

KOSTLIVCI VE SKŘÍNI | NEDĚLE, 20. LISTOPADU  V 18:00

Každý z nás tají a skrývá určité skutečnosti před ostatními – dokonce i před členy vlastní rodiny. 

Najděte cestu ven ze zajetí „kostlivců“ minulosti a s klidem vykročte do budoucnosti.

BRÁNA SRDCE OTEVŘENA | STŘEDA, 23. LISTOPADU  V 18:00

Rodičovství je často vnímáno jako těžká práce, kdy se rodiče snaží tlačit své děti směrem, který oni 

jako rodiče považují za správný a nejlepší. Odhalte, jak může otevření „brány“ srdce vašeho dítěte 

dramaticky zlepšit celou situaci a atmosféru ve vaší rodině.

OD PROBLÉMŮ K ZÁZRAKŮM | PÁTEK, 25. LISTOPADU  V 18:00

Každé manželství zažívá nejrůznější problémy a obtíže, které podkopávají lásku obou manželů. 

Objevte účinný způsob, jak místo problémů zažívat zázraky, které Bůh připravil pro naše manželství.

VYTRVALOST | SOBOTA, 26. LISTOPADU  V 11:00

Vytrvalost postupně mění naše vnímání věcí. To, co na začátku vidíme jako neuvěřitelné nebo 

nemožné, později vnímáme nejen jako možné, ale i proveditelné – v Ježíši Kristu a s Jeho pomocí.

POHLED SHORA (pro mládež) | SOBOTA, 26. LISTOPADU  V 18:00

Naše lidská přirozenost je nastavena na okamžité uspokojení – co chceme, chceme hned; co vidíme, 

vidíme jen tak, jak se v daném okamžiku jeví. Potřebujeme se naučit, jak ovládat své touhy, moudře 

zvažovat dopady našich rozhodnutí a zažít nenahraditelné zkušenosti při pohledu na náš život 

shora.

A ŠŤASTNĚ ŽIJÍ DODNES… | NEDĚLE, 27. LISTOPADU  V 18:00

Každá správná pohádka končí dobře. Všichni pak žijí šťastně a spokojeně až dodnes. Jde to i ve 

skutečnosti? Je možné prožívat šťastné a harmonické manželství v nešťastném a upadajícím světě, 

kde často bloudíme a ztrácíme směr? Bůh je neskonale trpělivý a znovu a znovu nás přivádí zpět na 

správnou cestu vedoucí do našeho nebeského domova.


