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Pravidla fungování skupinek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cíl sborových skupinek 

 
 

 Funkční struktura sboru (Ex 18:13-26, Sk 2:46-47, Sk 6:1-7).  

 

 Trvalý růst sboru. Bez skupinek nebo jiného podobného systému je 

schopnost většího sboru zachytit nové lidi, kteří v něm zakotví, omezená. 

Skupinky pomáhají rychle a systematicky se ujistit, že každý nově příchozí 

bude ve sboru brzy mít skupinu přátel.  

 

 Evangelizace. Možnost pozvat své přátele a známé na domácí setkání 

v blízkosti bydliště (i mimo Liberec). 

 

 Vědomí potřeb a péče. Vedení sboru nemůže od určité velikosti sboru 

podchytit všechny problémy a potřeby celého sboru. Skupinky můžou včas na 

aktuální potřeby reagovat. 

 

 Učednictví a duchovní růst. NZ obsahuje více než 50 krát výraz „jedni 

druhým“. Nežijeme pouze z nedělních kázání - na malé skupince jsme jedni 

druhým povzbuzením kázané slovo prakticky žít.  

 

 

Závazná pravidla pro fungování skupinek 
 

 

1. Účast na skupinkách je (stejně jako všechny ostatní sborové aktivity) 

dobrovolná. Každý si může vybrat skupinku, na kterou bude chtít chodit, bez 

ohledu na místo svého bydliště a další faktory. 

2. Skupinky jsou přístupné pro členy sboru i pro jeho přátele, včetně lidí 

hledajících, nikoliv však pro členy jiných sborů. (Dodržujeme etiku křesťanské 

služby.) Výjimku může udělit sborová rada. Členy jiných sborů v případě jejich 

zájmu srdečně zveme na návštěvu nedělní bohoslužby a biblické hodiny. 

3. Vedoucí skupinky uspořádá její setkání minimálně jednou měsíčně. Setkání 

skupinky by mělo mít pravidelný rytmus (jednou týdně, jednou za 2 týdny nebo 

jednou měsíčně). 

4. Vedoucí skupinky bude pro členy své skupinky dostupný – podle svých 

možností - i v celém průběhu měsíce mezi setkáními. 

5. Nový člověk je na skupinku pozván pouze se souhlasem vedoucího skupinky a 

člověka, v jehož domově probíhá (není-li totožný).  

6. Sbor nepodporuje „rozdělování manželů“ a zakládání čistě „pánských“ a 

„dámských“ skupinek – kromě zájmových skupinek. Věříme v přínosnost 

smíšených skupinek. Výjimky mohou být povoleny sborovou radou. 



7. Nová skupinka a nový vedoucí skupinky jsou ustanovováni sborovou radou. 

Současný vedoucí skupinky může dát sborové radě návrh na nového vedoucího. 

(Myšlením každé skupinky má být reprodukce.) 

8. Na skupinkách není povoleno činit politická prohlášení. Nejsou povoleny ani 

obchodní aktivity a jejich propagace. 

9. Podmínky pro účast / neúčast dětí na skupinkách musí být na každé skupince 

jasně předem definované. Musí se najít uspořádání zaručující, že děti nebudou 

setkání rušit (hlídání v jiné místnosti, apod.).  

10. Pokud chce vedoucí skupinky pozvat na domácí setkání mluvčího hosta, 

potřebuje souhlas pastora. Totéž platí o použití tištěných materiálů, knih, DVD, 

apod. i o prezentaci učení z nich vycházejících. (Výjimky: náš pastor, starší, 

vedoucí jiné skupinky našeho sboru, materiál, který již byl schválen k používání 

v jiné službě našeho sboru, knihy a DVD ze sborové půjčovny a prodejny knih.)  

11. Vedoucí skupinky zodpovídá za její chod. Doktrinálně se drží učení sboru 

(definováno vyznáním víry v  Ústavě AC a novými sborovými Základy 

křesťanství). Vedoucí skupinky zodpovídá za to, že praxe skupinky zůstane 

v zákrytu s praxí a učením sboru.  

12. Skupinka pomáhá lidem převést učení, vyučované ve sboru, do praktického 

života, nepřináši vlastní odlišné učení. („Pastor zodpovídá za věrouku sboru seniorovi, 

biskupovi a RC.“ (Ústava AC § 7, 1)) 

13. Při osobních rozhovorech se důsledně řídíme principem, že v uzavřené místnosti 

bez dalších svědků nezůstane společně muž s cizí ženou. (Zejména kvůli dobré 

pověsti.) Opačnému pohlaví lze o samotě sloužit jen za přítomnosti partnera 

nebo rozhovor proběhne v místnosti, kde jsou přítomni další lidé.  
 

  
K zamyšlení 

 

 Čím je moje skupinka přínosem pro celý náš sbor? 

 Vedoucí skupinky je moderátor a průvodce, nemá dělat všechno za všechny. 

Každý člen skupinky má aktivně přispívat k jejímu programu – aktivitou, 

osobním svědectvím, apod.  

 Skupinka, která neevangelizuje, stagnuje a stává se introvertní. 

 Skupinka je vitální součástí místního sboru a aktivně se podílí na všech 

aspektech jeho života a akcí.  


