
KURZ PŘÍPRAVA 
KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

KONTAKT
Pavel Coufal (pavel.coufal@baptist.cz, 
734681590)

STUDIJNÍ LITERATURA
Haddon Robinson: Biblická kázání
Gordon D. Fee a Douglas Stuart: Jak číst 
Bibli s porozuměním

CENA KURZU
600 Kč za 3 setkání včetně studijní 
literatury

TERMÍNY A TÉMATA
Setkání 1 (19. října 2019)
• úvod do tématu, rozdíl mezi kázáním 

a vyučováním, otázka autority Bible 
v životě kázajícího

• postup při přípravě kázání
Workshopy: Výkladová kázání na SZ 
texty (vyprávění a poetický text).
Setkání 2 (18. ledna 2020)
• otázka posluchače, využití ilustrací 

v kázání
• typy osnov kázání
Workshopy: Výkladová kázání 
na podobenství a NZ dopis.
Setkání 3 (21. března 2020)
• různé styly kázání / tematická kázání
• základy mluveného projevu
• kázání při zvláštních situacích (pohřeb, 

křest, svatba)
• chyby kazatelů při kázání
Workshop: Přednesy kázání studentů 
na základě kurzu a zpětná vazba.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?
Kurz je určen těm, kteří slouží 
na sborech slovem a chtějí se v této 
službě zlepšit nebo se na ni zatím 
připravují.

CO KURZ NABÍZÍ?
• tři sobotní setkání
• seznámení se základními postupy při 

výkladu biblických textů
• příprava osnovy kázání
• zpětná vazba na vaše kázání 

ve skupině

CO ZÍSKAJÍ ÚČASTNÍCI 
ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO KURZU?
Na základě domácí přípravy, vyučování 
a rozhovoru ve třídě se naučíte, jak 
prakticky postupovat při přípravě 
výkladového kázání na různé druhy 
biblických žánrů a tematického kázání 
pro zvláštní příležitosti.

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?
Kurz probíhá vždy v sobotu od 9.00 
do 17.00 hodin ve sboru BJB Praha 3 
(Vinohradská 68). Účastníci mohou 
po domluvě přespat na místě z pátku 
na sobotu.

KDO BUDE NA KURZU VYUČOVAT?
Pavel Coufal | BJB Brno
Erik Poloha | BJB Praha 3 VÍCE INFORMACÍ A REGISTRACE NA 

VNC.BJB.CZ

KURZ MISIE 
A EVANGELIZACE

KURZ PŘÍPRAVA 
KÁZÁNÍ 

A VYUČOVÁNÍ



PRO KOHO JE KURZ URČEN?
Kurz je určen všem, kterým leží na srdci 
misijní služba. Je jedno, zda již sloužíte 
v nějaké konkrétní misijní oblasti nebo 
teprve přemýšlíte o tom, že byste začali 
nějakou misijní práci. Kurzy misie 
a evangelizace jsou zaměřeny na lidi, 
kteří potřebují povzbuzení a inspiraci 
do své misijní služby.

CO KURZ NABÍZÍ?
• 3 víkendová setkání za rok a jeden 

zahraniční misijní výjezd do Turecka
• praktická vyučování na téma misionář, 

evangelium a služba
• vyučující, kteří biblické texty nejenom 

vyučují, ale aplikují je ve svém životě 
a službě

• možnost sdílení zkušeností i osobních 
rozhovorů s vyučujícími a ostatními 
účastníky kurzu

• příležitost vyzkoušet si misii na „vlastní 
kůži“; v rámci misijního praktika si 
stanovíte nějaký roční cíl v oblasti misie, 
evangelizace či učednictví a za pomoci 
vyučujících se pokusíte jej naplnit

CO ZÍSKAJÍ ÚČASTNÍCI 
ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO KURZU?
• povzbuzení a motivaci pro službu 

v misijní oblasti
• ujasní si, ve které oblasti misie by chtěli 

sloužit

• nové informace a možnosti, které jim 
pomohou začít či rozvinout jejich misijní 
službu

ROČNÍ KURZ JE ZAMĚŘEN NA TŘI 
OBLASTI
Misionář:  povolání, identita, rodina, 

zkušenosti atd.
Evangelium:  biblický základ pro 

evangelium a misii.
Služba: začátky nové služby, fundraising.

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?
Celkově se jedná o tři sekání. Uskuteční se 
vždy od pátečního večera do nedělního 
poledne.

KDO BUDE NA KURZU VYUČOVAT?
Vyučujícími jsou kazatelé a misijní 
pracovníci sborů BJB:
Daniel Kuc | BJB Plzeň
Vladimír Zeman | BJB Vysoké Mýto
Pavel Novosad | BJB Zlín
Larry Lewis | BJB Plzeň
David Živor | BJB Praha 3
Petr Fiedor | BJB Zlín

TERMÍNY SETKÁNÍ
27.–29. září 2019 | Plzeň
17.–19. ledna 2020 | Vysoké Mýto
20.–22. března 2020 | Zlín

Společný misijní výjezd do Turecka – jaro 
2020.

CENA KURZU
1500 Kč za 3 setkání + náklady na zahraniční 
misijní výjezd (s možností finanční podpory)

KONTAKT
Pavel Novosad (p.novosad@gmail.com, 
602196696)

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY 
NA PRVNÍM SETKÁNÍ
• biblický základ pro misii
• evangelium – základ osobního sdílení 

evangelia
• povolání
• zkušenosti misionáře s jinou kulturou
• společenství evangelia
• identita

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY 
NA DRUHÉM SETKÁNÍ
• misionář a rodina
• fundraising
• nové začátky: biblický základ
• nové začátky: praktické dovednosti
• misijní praktikum
• osobní vztah s Bohem

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY 
NA TŘETÍM SETKÁNÍ
• motivační večer
• multiplikace
• apologetika
• workshop apologetika
• misijní praktikum
• historie misie – příklady

KURZ MISIE 
A EVANGELIZACE


