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Zakladatelé sboru
Je ti více než 15 let?

Vnímáš Boží povolání začít něco nového?

 Rád/a bys získal/a zkušenost 
se zakládáním sboru v České republice?

 Můžeš dát 2 dny až 10 měsíců svého času?

Pak je toto pro tebe!

CO DĚLÁ MISIJNÍ ODBOR BJB?

Obecně misijní odbor pomáhá ve třech oblastech: 
sborová evangelizační činnost, zakládání sborů 
a zahraniční misie. 

V oblasti zakládání sborů pomáhá sborům 
či jednotlivcům tím, že podporuje misijní projekty, 
doprovází zakladatele sborů a doprovází sbory v jejich 
projektech rozšiřování či v zakládání nových sborů.

Misijní odbor pomáhá se zahraničními misionáři  
při zakládání nových míst pro bohoslužby tam, 
kde ještě nebyla. 

Povzbuzujeme sbory z BJB k zakládání „dceřiných“ 
sborů (v první fázi často stanic). 
S touto strategií se nám podaří vytvářet pevnější 
společenství a rychleji zasáhnout ČR evangeliem.

Více informací na webu: 
bjb.cz/misie/zakladani-novych-sboru 

PODÍL KŘESŤANŮ 
K POČTU OBYVATEL V ČR 
(čím tmavší barva, tím větší procento lidí, hlásících se ke křesťanství)

Kontakt: 

Pavel NOVOSAD
p.novosad@gmail.com  
602 196 696

Vladimír ZEMAN
vzeman532@gmail.com 
731 137 842
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PROČ ZAKLÁDAT NOVÉ SBORY?

Drtivá většina obyvatel České republiky neví nic 
o živém Ježíši Kristu, 
protože se nesetkali se znovuzrozenými 
křesťany a s autentickým svědectvím místní církve 
ve svém okolí. 

Se zakládáním nového sboru se probouzí nové nadšení.

Když zakládáme sbor, všichni si uvědomují zodpovědnost 
šířit dobrou zprávu; už to není jen to, co dělají „druzí“!

Lidé snáze nalézají své místo ve službě 
v nově utvářeném sboru.

Čím víc je sbor místní, tím větší vliv má na sousedství.

CÍRKEV S TÍM POTŘEBUJE NĚCO DĚLAT. 
Volá tě Bůh k účasti na zakládání sborů v ČR?



BRNO – VIZE 2018
Mateřský sbor v Brně na Smetanově ul. se modlí 
za službu na novém místě (asi v některé městské části). 
K tomu chceme připravit zahraniční misionářskou rodinu 
a český tým. 

PLZEŇ – MOZAIKA
Do Plzně jsme přišli v roce 2010 a po čtyřech letech misie 
založili sbor. Jsme společenstvím nově obrácených mladých 
rodin s celou řadou hledajících přátel. Teď bychom si přáli 
založit misijní skupinky i v okolních městech.

PRAHA ŘEPY – POCHODEŇ
Zakládáme sbor v Praze - Řepích, kde jsme stanicí 
Vinohradského sboru. Naším snem je Lukášův popis církve, 
která chválí Boha a je všem lidem milá. Hledáme kohokoli 
se srdcem pro Ježíše, pro lidi a s touhou zkusit něco nového 
- ať již přijedete na týden, na měsíc nebo na rok, nabízíme 
vám možnost “osahat” si zakládání sboru v nejrůznějších 
aktivitách a službách. 

VYSOKÉ MÝTO  – LAVINA
Zakládáme sbor v Hradci Králové, pomáháme založit
romský sbor ve Vysokém Mýtě.
Přemýšlíme o dalším městě v okolí.  
Jsme připraveni se spolu s vámi podílet na šíření 
Božího království.

NABÍZÍME NĚKOLIK MOŽNOSTÍ 
PRO TVŮJ DALŠÍ RŮST: 

VZDĚLÁVÁNÍ NA CESTĚ 
BJB nabízí v rámci Vzdělávání na cestě několik kurzů. 
Cílem kurzu Základy pro službu je nabídnout základní přehled 
Bible, pomoci porozumět přístupu k jejímu výkladu, získat 
praktické zkušenosti s evangelizací a misií a prohloubit osobní 
vztah studentů s Bohem. Kurz Příprava kázání a vyučování 
pomáhá všem, kteří přinášejí zvěst Božího slova (při kázání, 
na biblických hodinách, skupinkách apod.). 

KONFERENCE PRO ZAKLADATELE SBORŮ
Dvoudenní konference pro zájemce o zakládání sborů. 
Tato konference je součástí setkání týmů, které již sbory 
zakládají. Je to tedy skvělá příležitost k seznámení se 
se zakládáním sborů.

STÁŽ VE SBORU – ZAŽÍT ZAKLÁDÁNÍ SBORU
Smyslem této stáže je zažít realitu při zakládání sboru
naučit se nové věci nebo zjistit, zda je toto opravdu tvoje povolání.
Doba stáže závisí nna možnostech a potřebách konkrétního 
místa. Ideálně je to několik měsíců až 1 rok. 

BRNO MEDLÁNKY – K12

Zakládáme sbor v severní části Brna. 
Máme několik rodin, hodně malých dětí, přitom ale skoro 
nikoho ve věku dorostu či mládeže. Hledáme průkopníka 
pro práci s dorostem nebo mládeží, službu mezi dospělými 
uvítáme taky .

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU 4 MÍSTA,
KDE SE MŮŽEŠ ZAPOJIT: 

TRÉNINK M4

Tento program pod záštitou ČEA nabízí modulární 
školení pro vedoucí zakládající sbory a jejich týmy. 
Cílem je vytvořit inspirativní prostředí, které poskytne 
nejen nezbytné vědomosti, ale i podporu v procesu, 
kterým jako týmy procházíme při zakládání sborů. 
Model M4 je zaměřen na týmy, které potřebují 
adekvátní školení, aby mohly založit nové 
společenství, misijní komunitu nebo sbor tam, 
kde právě jsou, nebo se stále nacházejí v prvních 
fázích založení sboru. 

TCMI

Institut TCM International je teologická škola 
zaměřující se na přípravu křesťanů ke službě. 
Nabízí programy Master of Arts a Master of Divinity 
v praktické teologii a program Certifikát. Studium 
je flexibilní, jednotlivé kurzy jsou z 80% on-line. 
Je možné studovat při zaměstnání nebo studiu 
na jiné vysoké škole. 

Studuje se v angličtině, ale mnoho kurzů 
je i v češtině. 

Více na www.tcmi.edu, 
nebo Pavel Coufal (pavel.coufal@tcmi.edu).

Více informací 
o jednotlivých aktivitách 
či místech najdete na:
bjb.cz/misie/zakladani-novych-sboru 


