
UČEDNICKÉ SKUPINKY 
nejčastější otázky 
 
 

1. Co jsou to učednické skupinky? 
Jsou to malé křesťanské skupinky, na kterých se scházejí věřící křesťané, kteří chtějí 
být Ježíšovými učedníky i v dnešní době. Společně se sdílejí, modlí, studují Boží 
Slovo a křesťanství žijí prakticky ve svém každodenním životě. Snaží se tak plnit 
Ježíšovo pověření z Mat 28:19.20. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak být 
učedníky v dnešní době, jste srdečně zváni na setkání skupinek učednictví nebo na 
naši webovou stránku https://www.kurz-ucednictvi.cz/.  
 

2. Jak probíhá učednická skupinka? 
Skupinka má 4 části: společenství / sdílení se (cca 20 minut), studium Bible (cca 30 
minut), misijní podněty a impulzy – živé každodenní zkušenosti s Pánem Bohem 
a rady, jak být Ježíšovými učedníky i v současnosti (cca 20 minut) a společné 
modlitby (cca 20 minut). 
 

3. Čím jsou učednické skupinky výjimečné? 
Jejich cílem je žít křesťanskou víru navenek – autentickým způsobem sloužit druhým 
lidem, vykládat jim o Pánu Bohu a růst – zakládat další učednické skupinky. 
 

4. Kdo je součástí učednických skupinek? 
Na učednických skupinkách se scházejí věřící křesťané z Čech, Moravy a ze 
Slovenska. Účast není věkově omezená. Každý, kdo má upřímný zájem lépe poznat 
Pána Boha a prožívat svou víru v každodenním životě, je srdečně vítaný. 
 

5. Jak se dá přihlásit na učednické skupinky? 
Učednické skupinky probíhají online v pondělí v 18.00 h – učednická skupinka 
Vojkovice a v úterý v 18.00 h – učednická skupinka ČR + SK. Pokud máte zájem 
přidat se k učednické skupince, můžete nám napsat na adresu:  
kurz.ucednictvi@email.cz a následně Vám zašleme odkaz na připojení se. Učednické 
skupinky probíhají v českém a slovenském jazyce. 
 

6. Přihlásil jsem se na učednickou skupinku. Co dále? 
Po obdržení odkazu na učednickou skupinku se k nám můžete přidat a v praxi tak 
zakusit její atmosféru – společenství věřících lidí, požehnání ze společného studia 
Bible a radost ze služby druhým. Naše setkání probíhají v duchu bratrské lásky, 
vzájemného respektu a touhy následovat Ježíšův příklad sebeobětavé služby. 
Věříme, že se budete cítit příjemně a že pocítíte Boží přítomnost. 

https://www.kurz-ucednictvi.cz/
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V případě dalších otázek nás můžete kontaktovat na adrese: 
kurz.ucednictvi@email.cz 
 
 
Tým Kurzu učednictví 
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