
 

 

 

Jak zvolit a proškolit vedoucí 

 

Jako vedoucí kurzu si budete muset vybrat a proškolit vedoucí, kteří budou zodpovědní 

za účastníky. 

 

VÝBĚR VEDOUCÍCH 

 

Vedoucí by měli být zralí křesťané, kteří jsou schopni učit, povzbuzovat diskusi a pečovat 

o účastníky. 

 

Při volbě vedoucích si položte otázku: „Je tento člověk schopen učit Bibli věrně a jasně? Bude 

schopen zvládnout těžké otázky týkající se Markova evangelia?“ (Na konci Příručky 

pro vedoucí je Příloha k otázkám k Markovu evangeliu.) 

 

Za druhé si položte otázku: „Bude tento člověk schopen napomáhat diskusi, aniž by ji zcela 

ovládl?“ Vzhledem k tomu, že valná část kurzu je tvořena diskusí, účastníci by měli mít pocit, 

že mohou být ve své skupině otevření a upřímní. 

 

Za třetí, položte si otázku: „Je to typ člověka, který dá účastníkům pocit, že jsou vítáni a že 

o ně má někdo zájem?“ Místo aby lidem jen vyprávěli o Boží lásce, vedoucí by měli být ochotni 

tuto lásku dávat prakticky najevo tím, že lidem, kteří jim byli svěřeni, budou věnovat čas 

a pozornost. 

 

A samozřejmě zodpovědnost vedoucího sahá za hranice kurzu. Vztahy, které vzniknou během 

kurzu, se s velkou pravděpodobností vyvinou v přátelství, která bude potřeba po skončení 

kurzu rozvíjet. Z tohoto důvodu není moudré, aby se vedoucí zapojovali do více než jednoho 

kurzu ročně. 

 

• Je nezbytné, aby byl vysoký počet vedoucích ve srovnání s počtem účastníků kurzu. Dobře 

vyvážená skupina se obvykle skládá ze dvou vedoucích a šesti účastníků nebo tří vedoucích 

a devíti účastníků. 

 

• Abyste se dokázali správně vypořádat s různými pastoračními situacemi, je moudré přidělit 

ke každé skupině jako vedoucí směs mužů a žen. 

 

 

 

 



 

➢ Napište si seznam vedoucích, které máte k dispozici, a rozdělte je do tříčlenných týmů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH 

 

Ještě před zahájením kurzu by se měl konat den školení. Jakmile vedoucí pochopí filozofii 

stojící v pozadí kurzu, je pro něj mnohem snazší zavázat se k tomu, že kurzu věnuje 

požadovaný čas. Kromě dobré přípravy vedoucích upevňuje den školení i vztahy mezi lidmi, 

kteří povedou kurz společně. 

 

Měli byste proto ještě před zahájením každého kurzu uspořádat den školení. O účast byste 

měli požádat všechny vedoucí – i když už kurz vedli mnohokrát předtím. Rozhodně nebude 

na závadu, když obsah školení „osvěžíte“ nebo aktualizujete, aby si i „veteráni“ z řad 

vedoucích odnesli něco nového. 

 

Školení vedoucích může být přizpůsobeno vaší konkrétní situaci. Můžete se rozhodnout 

strávit spolu celý den, nebo dva či tři večery, anebo se sejít brzy ráno. Níže najdete pár 

příkladů, jak si můžete školení uspořádat v jeden den, anebo jako sérii večerních setkání. 

 

Ideální je se sejít osobně, z výše uvedených důvodů. Pokud to ovšem pro některé členy vašeho 

týmu není možné, oni sami se mohou připravit na kurz tím, že si projdou potřebné materiály 

(Příručka pro vedoucí). V tomto případě je o to důležitější, aby se všichni vedoucí setkali před 

každou lekcí, aby se mohli modlit a poradit. 

 

• Obsah lekcí je potřeba číst nahlas. Dejte týmům vedoucích čas na to, aby vyplnili jednotlivé 

úkoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příklad rozvrhu dne školení 

 

10:00 hod  Modlitba 

10:15 hod Proč evangelizovat?      30 minut 

10:45 hod  Boží role při evangelizaci – a ta naše    30 minut 

11:15 hod  Jak být vedoucím kurzu     15 minut 

11:30 hod  Před kurzem       25 minut 

11:55 hod  Modlitba 

12:00 hod  Oběd 

13:00 hod  Během kurzu       60 minut 

14:00 hod  Přestávka 

14:20 hod  Totožnost, poslání, povolání     90 minut 

15:50 hod  Přestávka  

16:10 hod  Po kurzu       15 minut 

16:25 hod  Správná očekávání      20 minut 

16:45 hod  Modlitba 

 

 

Příklad rozvrhu školení o třech večerech 

1. Večer 

19:30 hod  Modlitba 

19:45 hod Proč evangelizovat?      30 minut 

20:15 hod  Boží role při evangelizaci – a ta naše    30 minut 

20:45 hod  Jak být vedoucím kurzu     15 minut 

21:00 hod  Před kurzem       25 minut 

21:25 hod  Modlitba 

 

2. Večer 

19:30 hod  Modlitba 

19:45 hod  Totožnost, poslání, povolání     90 minut 

21:15 hod  Modlitba  

 

3.  Večer  

19:30 hod   Modlitba 

19:45 hod  Během kurzu       60 minut 

20:45 hod Po kurzu       15 minut 

21:00 hod  Správná očekávání      20 minut 

21:20 hod  Modlitba 



 

 

UVÍTACÍ TÝM 

 

Pro řadu účastníků kurzu Objevování křesťanství je nejtěžší částí projít první večer dveřmi. 

Zvláště to platí v případě, že se kurz koná v církevní budově, která bude mnoha lidem připadat 

jako neznámé a nepříjemné místo. 

 

Když účastníci přijdou, měl by je uvítat někdo z uvítacího týmu. Zvolte lidi, kteří nejsou 

vedoucími. Vedoucí se tak budou moci soustředit na rozhovor s účastníky, kteří již dorazili. 

 

Když účastník dorazí, měl by se člověk z uvítacího týmu představit a zeptat se na jméno 

účastníka. Kdybyste však v tuto chvíli požádali o jeho telefonní číslo nebo adresu, vyvolalo by 

to u lidí nepříjemný pocit. Uveďte účastníka do místnosti, kde bude kurz probíhat a představte 

jej dalšímu vedoucímu. Pokud se nebude podávat večeře, nabídněte něco k pití (čaj, kávu, 

džus) a sušenku. Pokud očekáváte velký počet účastníků, je vhodné připravit si „zasedací 

pořádek“, například takovýto: 

 
 

Když pak začnou účastníci přicházet, budou je členové uvítacího týmu usazovat ke stolům 

a na plánek připíšou jméno účastníka. Tím se zajistí, že budou účastníci ke stolům usazeni 

rovnoměrně.  

 

(Vedoucí) 

(Vedoucí) (Vedoucí) 

 

(Vedoucí) 

(Vedoucí) 

(Vedoucí) 

(Vedoucí) 

(Vedoucí) 

(Vedoucí) 

Stůl 1 

Stůl 2 

Stůl 3 



 

Když stoly očíslujete, jako se to někdy dělá v restauracích, pomůže to účastníkům snadno najít 

přidělený stůl. 

 

Vedoucí a lidé z uvítacího týmu by měli mít jmenovky, aby je účastníci mohli snadno 

rozpoznat. 

 

➢ Napište si jména lidí, které byste rádi požádali o spolupráci v „uvítacím týmu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ JÍDLA 

 

Společné jídlo je klíčovou složkou kurzu Objevování křesťanství. Je to příležitost neformálně 

se seznámit a pro mnoho účastníků to bude jediná příležitost během týdne, kdy se někdo 

bude opravdu upřímně zajímat o jejich život. 

 

Dejte dohromady skupinu lidí, kteří jsou ochotní a schopní připravit a servírovat jídlo – toto 

uvolní vedoucí k tomu, aby se mohli plně věnovat účastníkům.  

 

➢ Napište si jména lidí, které byste rádi požádali o spolupráci při zajištění jídla. 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITEBNÍ TÝM 

 

Když lidi požádáte, aby se pravidelně během kurzu modlili, dá jim to skvělou příležitost 

k zapojení se do kurzu Objevování křesťanství.  

 

• Modlete se za přípravu diskuzí – aby v nich byla věrnost Božímu slovu a aby byly nadšené, 

vyzývavé a srozumitelné. 



 

 

• Modlete se za vedoucí – aby byli dobře připraveni a aby „dávali pozor na své jednání 

i na své učení“ (1 Timoteovi 4,16). 

 

• Modlete se za účastníky – aby jich přišlo mnoho, aby jim Bůh skrze Ducha Svatého otevřel 

oči a oni viděli, kdo Ježíš je, a aby jim dal touhu se k Němu obrátit a následovat Jej. 

  

Každý týden informujte svůj modlitební tým o tom, jak kurz probíhá, aby se lidé mohli modlit 

za specifické potřeby a byli povzbuzení odpověďmi na modlitby. 

 

➢ Napište si jména lidí, které byste rádi požádali o účast v „modlitebním týmu“. 

 

 

 


