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1 Korintským 16:8-9  
 

V Efezu zůstanu až do letnic; otevřela se mi zde veliká a 
nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. 

Jak vnímáte současnou situaci? Je to velká a nadějná příležitost, která ale není bez problémů, nebo je to pohroma, 
která mě paralyzuje a diskvalifikuje? Jsem přesvědčený, že když pevně věříme Bohu a jsme si jisti jeho milostí a 
máme jistotu a naději, můžeme být pomocí a východiskem pro mnoho lidí, kteří právě toto postrádají. Pavel ve 

svém listu píše, tady zůstanu, tady vidím svoji příležitost. Vidím i já kolem sebe příležitost pro uplatnění pokladu, 
který od Boha mám? Ten poklad je v tuto dobu ještě cennější a lidé kolem nás si často začínají uvědomovat, že jim 
něco schází, že něco postrádají. Možná právě já mohu být tím, kdo se s nimi o svůj poklad rozdělí. Pro to tu jsem. 

To, co potřebujeme, i když často na to nenacházíme čas, je být součástí malé skupiny lidí, s kterými si rozumíme a máme je 
rádi. Pokud je cílem lidí v této skupince být Bohu blíž, jsou ochotni se vzájemně podporovat a navzájem si věří, jistě tam 

potřebuji já i ty být, zvlášť v čase krize. Ale taková skupinka potřebuje šikovné vedoucí, kteří jsou ukotveni v Bohu a ví, co 
skupinka potřebuje. Tím můžeš být i ty. Možná ne hned, ale potřebuješ získat informace a vedená. Teď máš příležitost. 

 

CO TO JE? 
40-denní trénink učednictví je školení pro budoucí 
vedoucí skupinek učednictví. 

JAKÝ JE PŮVOD PROJEKTU? 
Projekt byl založen v roce 2018 německým vedoucím 
misijní školy Michaelem Dörnbrackem.  

PRO KOHO JE TRÉNINK URČEN? 
Účast na tréninku je bezplatně nabídnuta všem 
zájemcům. 

PROČ BYCH SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT? 
Věříme, že obzvlášť v dnešní těžké době se potřebu-
jeme jako církev semknout, vzájemně se podporovat 
a přispět naší službou k tomu, aby se lidé setkali s 
Ježíšem. Kurz učednictví poskytuje kompletně 
připravený materiál, jak založit a vést skupinky 
učednictví. Tyto skupinky jsou nástrojem k tomu, jak 
budovat vřelé a láskyplné společenství, zažívat sílu 
společné modlitby, společně objevovat hluboké 
pravdy Bible a zažívat zapálení pro službu lidem. 

JAKOU FORMOU TRÉNINK PROBÍHÁ? 
Trénink probíhá písemnou formou přes aplikaci 
WhatsApp, nebo přes email. Trénink se skládá z 
krátkých příspěvků (impulzů), které ti budou chodit 
po čtyřicet dní. 

JAK SE MŮŽU NA TRÉNINK PŘIHLÁSIT? 
Přihlaš se do skupiny na WhatsAppu přímo přes 
odkaz: https://chat.whatsapp.com/Ip3hDMad9pC7F
o57fxNigd, nebo napiš na e-mailovou adresu 
kurz.ucednictvi@email.cz zprávu "Mám zájem" a 
budeš přihlášen k odběru přes email.  
Pozn.: Ve skupině na WhatsAppu budou chodit 

 

pouze příspěvky od zprostředkovatele tréninku. 
Možnost příspěvků od dalších účastníků je 
uzamčená, nemusíš se proto bát zahlcení 
nevyžádanými zprávami.  

ZAVAZUJI SE ÚČASTÍ NA TRÉNINKU K NĚČEMU? 
Ne, trénink není nijak závazný. Ty sám rozhoduješ 
tom, jestli budeš chtít do budoucna nějakým 
způsobem praktikovat, co ses zde naučil.   

JE KROMĚ SAMOTNÉHO TRÉNINKU NABÍZENA I INDIVIDUÁLNÍ 
PODPORA?  
Ano, pokud budeš mít během tréninku, nebo po tréninku jakékoli 
dotazy, obrať se na kontakt uvedený na našich webových 
stránkách www.kurz-ucednictvi.cz. 

KDE SE MOHU O TRÉNINKU DOZVĚDĚT VÍCE?  
Podívej se na webové stránky  
www.kurz-ucednictvi.cz. 

https://chat.whatsapp.com/Ip3hDMad9pC7Fo57fxNigd
https://chat.whatsapp.com/Ip3hDMad9pC7Fo57fxNigd
http://www.kurz-ucednictvi.cz/
http://www.kurz-ucednictvi.cz/
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Bratr Eric Dunn , jakožto rodilý 

mluvčí, realizuje zajímavý projekt 
výuky angličtiny na základě filmu 

Ježíš a biblického textu 
English with Jesusu 

 
Výuka angličtiny probíhá online  
přes Skype nebo ZOOM 
Rozřazovací test nabízí ZDARMA 
 
Nabízené kurzy: 
 Kurz pro začátečníky (A1) 
 Základní kurz (A2) 
 Kurz pro mírně pokročilé (B1) 
 Kurz pro středně pokročilé (B2) 
 Konverzační kurz 
 Přípravný kurz IELTS 
 Přípravný kurz TOEFL 
 Kurz obchodní angličtiny 

Tyto kurzy jsou placené,  
protože tato činnost  

je způsobem obživy br. Dunna. 
Ceny jsou velmi přátelské.  

Kurzy jsou zajímavé  
osobním přístupem. 

 

Jak tuto nabídku využít 
evangelizačním způsobem? 

 
Každé přátelství potřebuje spole-
čný čas nebo společnou činnost. 
Rozhodněte se tuto zajímavou 

příležitost nabídnout svým 
přátelům jako zajímavou výzvu.  
Domluvte se s Ericem a vytvořte 

studijní skupinu, scházejte se 
pravidelně každý týden 

v půlročním kurzu v malé 
skupině, která má tři výhody: 

 

 naučíte se anglicky 

 budete se pravidelně  
scházet se svými přáteli 
v online prostoru 

 budete pravidelně otvírat 
biblická témata, která mohou 
vést k dalším otázkám   

 

Rozhodněte se věnovat své 
prostředky a svůj čas sobě 

 a svým přátelům 

  

 

 

Tradičně vám nabízím biblické PF, 
na kterém můžete vyjádřit osob-
ní přání a zároveň věnujete hod-
notný biblický text, vybraný pro 
člověka s Biblí neseznámeným.   
Přání má moderní design a je zdo-
beno perokresbami. Výběr textů 
ze Slova na cestu a má téma 
HLEDÁNÍ MOUDROSTI.  
Vybrané texty hovoří o pravé 
moudrosti a o jejím zdroji, Bohu. 
Jsou zde texty ze Starého i Nového 
zákona.  
Na první straně, pod tištěným 
úvodním slovem, je prostor pro 
vlastní, individuální přání.   
PF je možné použít v průběhu 
celého roku, protože po odtrhnu-
tí PF přebalu vám zůstane sešitek 
biblických textů (6 stránek textu), 
který je možné věnovat i k jiným 
příležitostem, během celého roku 
Prosím, zamyslete se, komu 
byste mohli vyjádřit svůj zájem a 
vztah právě tímto netradičním 
způsobem.   Rozhodněte se 
využít toto PF ve svých sborech, 
nebo pro své soukromé vztahy.  

Objednávejte na google formuláři  
https://forms.gle/2RMQwYefLUxN4Q2r8  
nebo na adrese cs@casd.cz (739 345 659) 
V ČS lze PF hradit ze 100% z EP-A / B 
 
K distribuci je PF ihned a to do vyčerpání 
zásob. Rozhoduje datum objednávky. Cena 
za ks – 5,00 Kč  

 

Kdo ví, zda bude nebo nebude možné toto 
PF rozdávat velkých vánočních setkáních. 

O to více je zde příležitost darovat toto PF 
sousedům, kolegům, neznámým lidem. 
Moudrost, která vyvěrá u Hospodina, je 
v této neklidné době naší silou a nadějí, 
která nezklame, a toto PF může být pro 
obdarovaného tím důležitým impulsem 

právě tuto moudrost hledat. 
 

  

 

Kontakt na ved.misie - Jan Libotovský 
přes ČS - Peroutkova 57 Praha (sekretariát) 
mailem – libotovskyjan@seznam.cz 
telefonem - 731 119 257 
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mailto:libotovskyjan@seznam.cz

