
 

 

  

Kde se kurz uskuteční? 

Kromě výjezdního víkendu (sobota – neděle) se budou setkání 

konat v budově sboru Cheb I. (Libušina 4). Přihlášení studenti 

budou mít možnost ubytování v budově sboru na karimatce s 

vlastním spacákem (v ceně kurzu), případně po domluvě po 

rodinách.  

Přihlášky a cena kurzu 

Cena kurzu Základy pro službu je 1800 Kč (300 Kč za setkání), 

cena zahrnuje společné stravování a poskytnuté materiály. 

Přihlášku je nutné vyplnit na webových stránkách kurzu 

nejpozději do 30. června 2016. Účastníci budou vyrozuměni o 

přijetí nejpozději do konce srpna 2016. 

 

Kontakty 

Pavel Coufal (vedoucí kurzu) 

pavel.coufal6@gmail.com, 734 681 590 

Iveta Procházková (registrace) 

iveta.prochazkova@baptist.cz,734 680 026 

http://vnc.bjb.cz 

 

Nový kurz pro pracovníky na sborech 

Ve školním roce 2016/17 otevíráme také nový kurz v Brně  

Příprava kázání a vyučování 

v termínu 

22. října 2016 a 25. února 2017 

Setkání se uskuteční ve sboru BJB Brno (Smetanova 20) a jsou 

určena nejenom absolventům prvního ročníku Základy pro 

službu, ale všem, kdo mají zájem se lépe připravit na službu  

kázání a vyučování ve vlastním sboru. 

Osnova kurzu je připravena podle knihy Biblická kázání 

(Haddon W. Roginson), kterou obdrží účastníci kurzu poštou. 

 

 

Cena kurzu Příprava kázání a vyučování je 500 Kč a zahrnuje 

společný oběd na kurzu a studijní materiály. Setkání se koná 

vždy v sobotu od 9.00 do 17.00 hodin. 

Termín přihlášení je do 30. 6. 2016 

 

 

Bratrská jednota baptistů 

v České republice 

 

Vzdělávání na cestě 

školní rok 2016/17

 

Základy pro službu 

Cheb 

Příprava kázání a vyučování 

Brno
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Proč toto vzdělávání? 

Cílem kurzu Základy pro službu je nabídnout členům sborů 

BJB základní přehled Bible, praktické znalosti pro jejich 

sborovou službu a misii a pomoci jim prohloubit osobní vztah 

s Bohem. 

Kurz je určen všem, kteří chtějí duchovně růst a být lépe 

připraveni do služby zvěstování Božího slova (na biblických 

hodinách, v mládežích, v besídce, dorostu, domácích 

skupinkách, při misijní práci apod.). 

Důraz je kladen nejenom na samotné znalosti, ale také na 

duchovní formování, způsob výkladu Bible a praktickou službu 

ve sboru. 

Součástí kurzu je také společný víkendový výjezd, praxe ve 

vlastním sboru a sdílení zkušeností a svědectví ze sborové 

práce. Studenti budou mít možnost pracovat na vlastním 

projektu, který budou mít možnost během roku uskutečnit ve 

svém sboru. 

Smyslem kurzu je nejenom poskytnout základní přehled v 

oblasti sborové služby, ale také povzbudit a inspirovat 

všechny, kteří mají zájem se hlouběji zapojit do služby ve 

vlastním sboru. 

Jak bude kurz probíhat? 
 
Celkově se jedná o šest setkání. Pět z nich se uskuteční v 
Chebu od pátku večera do soboty večera. Začnou v pátek 
večer společnou večeří v 19 hod., po níž bude od 20 hod. 
následovat první vyučovací blok. 
 
V sobotu bude probíhat vyučování ve 4 blocích, do 17 hod. 
odpoledne. Jeden víkend (víkend č. 5) je spojen s návštěvou a 
praktickou službou ve sboru BJB v Plzni a trvá od soboty do 
neděle.  
 

 

Kdo bude na kurzu vyučovat? 
 
Vyučujícími jsou kazatelé a členové sborů BJB 
 
David Sláma (BJB Cheb), Vladimír Zeman (BJB Vysoké Mýto), 
Petr Coufal (BJB Olomouc), Marek Titěra (BJB Zlín), Nick Lica 
(BJB Karlovy Vary), Pavel Mrázek (BJB Šumperk), Pavel Coufal 
(BJB Brno), Miroslav Čížek (BJB Znojmo), Milan Kern 
(předseda VV BJB), Alois Boháček (BJB Aš), Daniel Kuc (BJB 
Plzeň) 

 
Termíny setkání 
 
Setkání 1 –7. – 8. října 2016 

Setkání 2 – 11. – 12. listopadu 2016 

Setkání 3 – 20. – 21. ledna 2017 

Setkání 4  – 3. – 4. března 2017 

Setkání 5 – 8. – 9. dubna 2017 

(víkendové setkání ve sboru BJB v Plzni) 

Setkání 6 – 9. – 10. června 2017 

Na webových stránkách http://vnc.bjb.cz, najdete rozpis 

konkrétních termínů i vyučující jednotlivých předmětů. 

  

Jak bude vypadat modelové setkání? 

Kromě pátého setkání, které bude mít vlastní program, budou 

jednotlivá setkání vypadat rámcově takto: 

 

víkend 4 březen

pátek

19.00 20.00 večeře

20.00 21.30 Blok I. duchovní růst Duchovní dary a já Pavel Mrázek

sobota

7:30 8:00 snídaně

8:00 9:30 Blok II. základy teologie Boží Trojice, Ježíš Kristus Nick Lica

9:30 10:00 přestávka

10:00 11:30 Blok III. základy teologie Hřích, milost, odpuštění, ospravedlnění Nick Lica

11:30 12:00 Informace, zadání velikonočního misijního projektu Petr Coufal

12:00 13:00 oběd

13:30 15:00 Blok IV. studium Bible Pavlovy dopisy Marek Titěra

15:00 15:30 přestávka

15:30 17:00 Blok V. studium Bible Pavlovy dopisy Marek Titěra

Jaké předměty se budou vyučovat? 

Vzdělávání je zaměřeno na čtyři oblasti: studium Bible, 
základy teologie, duchovní růst a misijní praxi.  

Studium a výklad Bible 

● Úvod do SZ 

● Přehled 5 knih Mojžíšových  

● výklad SZ vyprávění 

● SZ proroci 

● Mudroslovná literatura 

● Žalmy 

● Úvod do NZ 

● Evangelia 

● Skutky – církev s posláním 

● Pavlovy dopisy 

● Listy Jakuba, Petra, Jana a Judy 

● Zjevení 

Základy teologie 

● Boží Trojice, Ježíš Kristus 

● Hřích, milost, odpuštění a ospravedlnění 

● Církev jako misijní společenství 

● Sbor jako společenství 

● Baptisté – historie a důrazy 

Duchovní růst 

● Modlitba 

● Uctívání a bohoslužba 

● Učednictví 

● Duchovní dary 

● Principy služby 

● Povolání do služby 

Misijní praxe 

● Misijní projekty ve vlastním sboru (Vánoce, Velikonoce) 

● Výjezdní víkend ve sboru BJB v Plzni 


