
 

 

 

Jak pozvat účastníky 

 

Ačkoli někteří lidé na pozvání na kurz Objevování křesťanství odpovědí okamžitě a kladně, 

jiní se budou více zdráhat. Je více než pravděpodobné, že je napadne něco z následujících tří 

myšlenek: 

 

• Křesťané jsou divní. 

 Nechci s nimi mít nic společného. 

 

• Křesťanství nemá dnešnímu člověku co říct. 

 Nepřinese mi do života žádný praktický užitek. 

 

• Křesťanství není pravda. 

Proč by měla existovat jen jedna cesta do nebe? A proč by to mělo mít něco společného 

s Ježíšem? 

 

Překonávání těchto myšlenek je postupný proces a může trvat i celá léta, než se někteří lidé 

rozhodnou do kurzu přijít. Zvaní lidí je skvělá možnost, jak jim pomoci překonat jejich námitky. 

 

 

AKCE POŘÁDANÉ MIMO PROSTŘEDÍ SBORU 

 

Tyto akce jsou určeny lidem, kteří si myslí, že křesťané jsou „divní“. Lidé, kteří takto uvažují, 

se ke kostelu nebo modlitebně nepřiblíží ani za nic. 

 

Akce pořádané mimo sbor tuto překážku obcházejí tím, že lidem umožňují setkat se se 

seriózními křesťany mimo prostředí kostela nebo církevního společenství. 

 

Zamyslete se nad akcemi, které byste mohli uspořádat ve svém okolí a které by mohly být 

zajímavé pro nevěřící (lekce tance, výlet na místo s historickým významem, fotbalové utkání, 

návštěva galerie, grilování atd.). 

 

Na takové akci by měl být krátký křesťanský proslov nebo svědectví a pozvání na kurz 

Objevování křesťanství, kde se budou lidé moci dozvědět více – není to výzva k přijetí Ježíše 

Krista. 

 

 

 



 

TEMATICKÉ AKCE 

 

Tyto akce jsou určeny pro lidi, kteří si myslí, že křesťanství nemá dnešnímu člověku co říct. 

Nejsou si vědomi, že Bible umožňuje Bohu, aby mluvil i dnes. 

 

Tematické akce tuto překážku obcházejí tím, že lidem umožňují slyšet přednášky, které se 

dotýkají současných otázek z křesťanské perspektivy. 

 

Zamyslete se nad tím, jaké řečníky byste mohli pozvat, aby promluvili o tom, co je důležité 

pro lidi, které chcete oslovit (výchova dětí, stres, terorismus, genetika, móda, ambice atd.). 

 

I na takové akci by se mělo objevit pozvání na kurz Objevování křesťanství, kde se účastníci 

budou moci dozvědět více. 

 

 

AKCE V RÁMCI SBORU A CÍRKVE 

 

Tyto akce jsou určeny pro lidi, kteří se domnívají, že křesťanství není pravdivé. Lidé, kteří si to 

myslí, zřejmě nikdy neslyšeli správně podané evangelium.  

 

Akce spojené s církevním prostředím tuto překážku obcházejí tím, že lidem umožňují přijít 

do kostela nebo modlitebny na bohoslužbu, kde bude jasně řečeno evangelium. 

 

Zamyslete se nad tím, jak byste mohli specificky upravit bohoslužbu tak, aby byla srozumitelná 

i pro takového člověka (zvolte písně se známými melodiemi, vyhněte se používání 

křesťanského „žargonu“, který byste předem nevysvětlili, dbejte na to, aby ve shromáždění 

bylo přátelské prostředí, kde budou noví lidé vítáni, použijte svědectví lidí, kteří se zúčastnili 

kurzu apod.). 

 

Na takové akci by mělo také zaznít pozvání na kurz Objevování křesťanství, kde se účastníci 

budou moci dozvědět více. 



 

 
TIPY K AKCÍM 

 

• Akce naplánujte tak, aby se konaly asi dva týdny před začátkem kurzu. Dbejte na to, aby 

o nich členové církevního společenství věděli předem, modlili se za ně a zvali na ně další. 

 

• Do plánování těchto akcí zapojte své církevní společenství. Co vaše členy opravdu zajímá? 

Mohlo by to být základem nějaké akce? 

 

• Dbejte na to, aby členové společenství chápali obsah a důvody pro uspořádání kurzu, aby 

měli dostatečnou sebejistotu, když budou zvát své přátele na akce, které budou kurzu 

předcházet. 

 

• Když budete někoho zvát na předcházející akci nebo kurz Objevování křesťanství, je 

důležité, abyste poctivě řekli, co přesně se tam bude dít a kdo tam bude. 

 

• Připravte „kartičky na komentář“ a tužky, aby lidé mohli napsat kontakt na sebe, pokud 

budou chtít přijít na kurz. Týden předem jim zavolejte a připomeňte, že kurz už co nevidět 

začne. 

 

• Pokud se nějaká akce nepovede, můžete oslavit to, že jste se o to pokusili a snažili se. 
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DALŠÍ ZPŮSOBY, JAK POZVAT LIDI NA KURZ 

 

U vchodu do kostela nebo modlitebny můžete mít například následující pozvánky. Je také 

vhodné dát je k dispozici členům společenství, aby je mohli rozdávat svým přátelům, členům 

rodiny nebo kolegům, když je budou zvát. 

 

Objevování křesťanství 

Nemusíte vědět vůbec nic o Bibli.  

Nebudeme vás žádat, abyste četli nahlas, modlili se nebo zpívali. 

Můžete se ptát na cokoli, co vás bude zajímat. 

 

Každou středu večer 

Od 9. října do 11. prosince 

19–21 hod. 

Církev, ulice, město 

Pokud byste rádi přišli nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte: 

 

Dalším způsobem, jak pozvat lidi, je použít anketu podobnou té, kterou jako příklad uvádíme 

na další stránce. Tyto ankety můžete rozdat členům sboru po bohoslužbě nebo můžete oslovit 

přímo lidi na ulici a říct: „Jsme z církevního společenství … a děláme si takový průzkum, čemu 

lidé věří. Měl byste pět minut na to, abyste nám odpověděl na několik otázek?“ 

 

1. Co si myslíte, že je smyslem života? 

□ Život nemá žádný smysl 

□ Sexuální naplnění 

□ Láska 

□ Dosažení osobních duchovních cílů 

□ Ochrana životního prostředí 

□ Víra v nějakého boha 

□ Dosažení osobních cílů 

□ Dobře se bavit 

□ Dosažení pokroku pro lidstvo 

□ Dosažení sociálních a politických cílů 

□ Uspokojení z práce 

□ Služba jiným lidem 

□ Vydělávání peněz 

□ Přátelství 

□ Nevím 

 

 

 



 

2. Jak důležitý je pro vás duchovní rozměr života? 

□ Velice 

□ Docela dost 

□ Není důležitý 

□ Žádný duchovní rozměr života není 

□ Nevím  

 

 

3. Co si myslíte, že se stane, když člověk zemře? 

□ Půjde do nebe nebo pekla 

□ Všichni půjdou do nebe 

□ Očistec 

□ Jiná duchovní rovina 

□ Reinkarnace 

□ Nic 

□ Nevím 

□ Něco jiného 

 

 

4. Co si myslíte o Bibli? 

□ Už nemá co říct 

□ Mýtus, pověst 

□ Morální kodex 

□ Nespolehlivý dokument zajímavý z historického hlediska 

□ Boží poselství pro lidi 

□ Dobrý příběh 

□ Důležitý náboženský text 

□ Nevím 

□ Něco jiného 

 

5. Co vás k tomuto názoru vede? 

□ Rodina 

□ Duchovní zkušenost 

□ Škola 

□ Náboženské texty 

□ Média 

□ Vlastní zkoumání 

□ Životní zkušenost 

□ Přátelé 

□ Nevím 

□ Něco jiného 



 

6. Kdo je podle vás Ježíš Kristus? 

□ Neexistoval 

□ Dobrý člověk 

□ Učitel morálky 

□ Politická postava 

□ Případ pro psychiatra 

□ Podvodník 

□ Bůh v lidské podobě 

□ Mytická postava 

□ Prorok 

□ Nevím 

□ Něco jiného 

 

 

7. Co vás k tomuto závěru vede? 

□ Rodina 

□ Duchovní zkušenost 

□ Škola 

□ Náboženské texty 

□ Média 

□ Vlastní zkoumání 

□ Životní zkušenost 

□ Přátelé 

□ Nevím 

□ Něco jiného 

 

 

8. Kdybyste mohl(a) Bohu položit jednu otázku a věděl(a), že vám odpoví, na co byste se 

zeptal(a)? 

 

Děkujeme, že jste si udělal(a) čas na vyplnění této ankety. 

 

Rozdáváme také letáčky, které obsahují stručné vysvětlení křesťanské víry. Chtěl(a) byste si 

ho vzít? 

□ Ano 

□ Ne 

 

 

 

 



 

Budeme pořádat kurz nazvaný Objevování křesťanství. Můžete se tam zeptat na cokoli 

v pohodovém prostředí – nebudete žádáni, abyste se modlili, zpívali, četli nebo cokoli 

podobného, a pokud se rozhodnete už nepřijít, nikdo vás nebude už dále obtěžovat. 

Měl(a) byste zájem o takovýto kurz? 

□ Ano 

□ Ne 

 

Pokud ano, napište nám prosím své jméno a kontakt (telefon nebo e-mail): 

 

 

➢ Zapište si nápady na akce, které byste mohli uspořádat. 

 


