
6. října 2018

Generálním autoritám; generálním předsednictvům pomocných organizací; územním sedmdesátníkům; 
presidentům kůlů, misií a okrsků; biskupům a presidentům odboček; členům rad kůlů a sborů

(Má být přečteno na shromáždění svátosti)

Nová rovnováha mezi výukou evangelia doma a v Církvi

Drazí bratři a sestry,

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů již mnoho let usiluje o vytvoření na domov 
zaměřeného a Církví podporovaného plánu, díky němuž se členové budou moci učit nauce, posilovat 
víru a prohlubovat upřímné uctívání Boha. Dnes oznamujeme významný krok směřující k dosažení 
nové rovnováhy mezi výukou evangelia doma a v Církvi.

Počínaje lednem 2019 bude rozvrh nedělních shromáždění po celé Církvi každou neděli zahrnovat 
60minutové shromáždění svátosti a po 10minutové přestávce na přechod do tříd bude následovat 
50minutová část pro výuku. Lekce Nedělní školy budou v rámci této části pro výuku probíhat 
během prvních a třetích nedělí a výuka v rámci kněžských kvor, Pomocného sdružení a Mladých 
žen bude probíhat během druhých a čtvrtých nedělí. Primárky budou probíhat každý týden a budou 
trvat 50 minut.

Kromě toho povzbuzujeme jednotlivce a rodiny, aby v neděli – nebo i kdykoli jindy, jak se 
sami rozhodnou – konali domácí večer a studovali evangelium doma. Nová příručka Pojď, následuj 
mne – pro jednotlivce a rodiny obsahuje náměty pro osobní studium písem, rodinné studium písem 
a domácí večery.

Tyto úpravy budou zavedeny v lednu 2019. Další informace najdete v příloze tohoto dopisu 
a jsou rovněž k dispozici na stránkách sabat.lds.org/ces.

Se srdečným pozdravem

První předsednictvo

Název v originále: First Presidency letter, 6 October 2018:  
A New Balance between Gospel Instruction in the Home and in the Church. Czech. 16435 121

https://www.lds.org/manual/come-follow-me/individuals-and-families/sabbath-day


Nová rovnováha mezi výukou 
evangelia doma a v Církvi
Příloha dopisu Prvního předsednictva ze 6.října 2018

Členové Rady Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů schválili významný krok směřující 
k dosažení nové rovnováhy mezi výukou evangelia doma a v Církvi. K účelům a požehnáním 
spojeným s touto i dalšími nedávnými změnami patří:

• Prohlubování obrácení k Nebeskému Otci a k Pánu Ježíši Kristu a posilování víry v Ně.
• Posilování jednotlivců i rodin prostřednictvím na domov zaměřených a Církví podporovaných 

studijních osnov, které přispívají k radostnému životu podle evangelia.
• Svěcení sabatního dne se zaměřením na obřad svátosti.
• Pomáhání všem dětem Nebeského Otce na obou stranách závoje skrze misionářskou práci 

a skrze přijetí obřadů a smluv a požehnání chrámu.

Počínaje lednem 2019 bude rozvrh nedělních shromáždění po celé Církvi zahrnovat 60minutové 
shromáždění svátosti a po 10minutové přestávce na přechod do tříd bude následovat 50minutová 
část pro výuku.

Nedělní rozvrh počínaje lednem 2019

60 minut Shromáždění svátosti

10 minut Přechod do tříd

50 minut Třídy pro dospělé Třídy pro mládež Primárky

50minutová část pro výuku pro mládež a pro dospělé se bude každou neděli střídat podle 
tohoto rozvrhu:

• První a třetí neděle: Nedělní škola.
• Druhé a čtvrté neděle: kněžská kvora, Pomocné sdružení a Mladé ženy.
• Páté neděle: shromáždění mládeže a dospělých pod vedením biskupa. Biskup rozhodne 

o tématu, které se bude probírat, o učiteli či učitelích (obvykle z řad členů sboru či kůlu) 
a o tom, zda budou mládež a dospělí, muži a ženy, mladí muži a mladé ženy shromážděni 
společně, nebo se rozdělí.

Primárky se budou konat každou neděli, budou trvat 50 minut a budou zahrnovat čas vyhrazený 
na zpěv a na výuku ve třídách.
Tento upravený nedělní rozvrh umožňuje členům, a také jsou k tomu povzbuzováni, aby v neděli – 
nebo i kdykoli jindy, jak se jednotlivci a rodiny sami rozhodnou – konali domácí večer a studovali 
evangelium doma. Rodinný večer může probíhat v pondělí nebo kdykoli jindy. Za tímto účelem 
mají vedoucí i nadále ponechávat pondělní večery bez církevních schůzek, činností a akcí. 
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Nicméně čas věnovaný domácímu večeru, domácímu studiu evangelia a činnostem a akcím pro 
rodiny a jednotlivce se má plánovat podle osobních okolností.
Mladí svobodní dospělí, svobodní dospělí, osamocení rodiče, částečně členské rodiny, noví 
členové i další se mohou podle svého přání shromažďovat na neformálních setkáních, jež si sami 
zorganizují, aby se těšili ze vzájemné pospolitosti a aby se navzájem posilovali prostřednictvím 
studia evangelia.
K podpoře domácího studia evangelia bude k dispozici nová příručka Pojď, následuj mne – pro 
jednotlivce a rodiny.
Další informace jsou dostupné na stránkách sabat.lds.org/ces a  v  oddíle s  otázkami 
a odpověďmi níže.

1. Jak můžeme obohacovat studium evangelia a život podle něj v prostředí domova 
i v osobním životě?

Církevní vedoucí povzbuzují všechny, aby se během sabatního dne – i v průběhu týdne – věnovali 
studiu evangelia, rodinným radám, domácím večerům, práci na rodinné historii a chrámové práci, 
pastýřské službě, osobnímu uctívání Boha a radostnému trávení času s rodinou.
Studium evangelia v prostředí domova prohlubuje obrácení k Nebeskému Otci a k Pánu Ježíši Kristu 
a posiluje rodinu. Doporučovaným typem studia evangelia v domácím prostředí je studium písem 
podpořené novou příručkou Pojď, následuj mne – pro jednotlivce a rodiny. Tato obsažná příručka 
obsahuje různé varianty studia podle individuální a rodinné situace a uvádí do souladu studijní 
osnovy Nedělní školy a Primárek se studiem doma.
Jednotlivci a rodiny však mají při rozhodování o tom, co studovat, usilovat o inspiraci, aby tak 
nejlépe naplnili své potřeby. S modlitbou zvažují možnost studovat například Knihu Mormonovu 
a další standardní díla, poselství z generálních konferencí, církevní časopisy, informace ze stránek 
LDS.org a další materiály doporučené generálními či místními vedoucími. Neočekává se však, že 
členové budou studovat všechny tyto materiály, ani většinu z nich, najednou.

2. Jak mají vypadat shromáždění svátosti?
Shromáždění svátosti trvají 60 minut a zaměřují se na prohloubení obrácení k Nebeskému Otci 
a k Pánu Ježíši Kristu a na posilování víry v Ně. Aby byl obřad svátosti pro členy posvátným ústředním 
bodem uctívání Boha během sabatu, je zapotřebí vše pečlivě naplánovat – věnovat například jen 
minimální čas oznámením a zvážit výběr řečníků, písní a hudebních vystoupení. Umožňují- li to 
místní podmínky, může se do shromáždění svátosti zapojovat pěvecký sbor. Shromáždění svátosti 
začínají a končí náboženskou písní a modlitbou. Náboženská píseň se rovněž zpívá před požehnáním 
svátosti.
Po shromáždění svátosti bude následovat 10minutová přestávka pro přechod do jednotlivých tříd.
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3. Jak se členové dozvědí, které třídy se budou v neděli konat a která témata se budou 
probírat?

Vedoucí jsou povzbuzováni k tomu, aby zvali členy na společnou nedělní bohoslužbu již v průběhu 
týdne. Pozvánky mohou rozesílat e- mailem, textovými zprávami, prostřednictvím sociálních sítí či 
jakkoli jinak a připomínat v nich členům rozvrh shromáždění na následující neděli včetně témat, 
o nichž se bude diskutovat. Takováto připomínka může jednoduše vypadat například takto: „Tento 
týden se bude konat Nedělní škola. Budeme studovat Lukáše 2 a Matouše 2.“
Vedoucí a učitelé či učitelky v Nedělní škole, kvorech, Pomocném sdružení a Mladých ženách vždy 
připomenou členům a členkám třídy oddíly v příručce Pojď, následuj mne – pro jednotlivce a rodiny 
a příslušné pasáže z písem, které mohou studovat doma. Tato jednoduchá připomínka může být 
sdělena písemně, ústně, nebo oběma způsoby.

4. Jak mají vypadat třídy Nedělní školy pro mládež a pro dospělé?
50minutové lekce Nedělní školy pro mládež a pro dospělé, které probíhají během prvních a třetích 
nedělí, se zaměřují na studium písem. Materiály pro výuku se nacházejí v příručce Pojď, následuj 
mne – pro Nedělní školu. Toto studium probíhá v souladu se studijními osnovami pro Primárky 
a s příručkou pro jednotlivce a rodiny.
Podle potřeby mohou mít vedoucí Mladých žen, Pomocného sdružení a kněžských kvor na začátku 
třídy Nedělní školy stručná oznámení. Po stručném přivítání a připomínce oddílů pro domácí 
studium z příručky Pojď, následuj mne – pro jednotlivce a rodiny na daný den a na další týden má 
učitel(ka) začít s výukou a diskusí na dané téma z evangelia. Třídy Nedělní školy nebudou začínat 
náboženskou písní ani modlitbou, ale budou končit modlitbou.
Vzhledem k tomu, že třídy Nedělní školy budou probíhat jednou za dva týdny, vedoucí a učitelé 
budou muset přizpůsobit své materiály pro výuku, které v současné době zahrnují lekce pro každý 
týden v roce. Zatímco jednotlivci a rodiny pokračují v domácí četbě podle týdenního rozvrhu 
v příručce Pojď, následuj mne – pro jednotlivce a rodiny, vedoucí a učitelé Nedělní školy budou 
muset vybrat látku z jedné či více lekcí, aby udrželi tempo s příručkou pro jednotlivce a rodiny. 
Aby nedošlo ke zmatkům, bude možná zapotřebí, aby předsednictva Nedělní školy informovala 
o těchto úpravách učitele a členy tříd v dostatečném předstihu. Další informace jsou uvedeny na 
stránkách PojdNasledujMne.lds.org.

5. Jak mají vypadat shromáždění kvor Aronova a Melchisedechova kněžství?
50minutová shromáždění kvor Aronova kněžství, probíhající během druhých a čtvrtých nedělí, 
se zaměřují na témata z evangelia pro daný měsíc z příručky Come, Follow Me – For Aaronic 
Priesthood [Pojď, následuj mne – pro Aronovo kněžství]. Vedoucí a učitelé budou nadále vybírat 
ty osnovy lekcí uvedených na stránkách ComeFollowMe.lds.org nebo v tištěné příručce Come, 
Follow Me – For Aaronic Priesthood [Pojď, následuj mne – pro Aronovo kněžství], které nejlépe 
odpovídají potřebám členů kvora.
50minutová shromáždění kvora starších, probíhající během druhých a čtvrtých nedělí, se zaměřují 
na poselství z  poslední generální konference. Náměty pro výuku se nacházejí v květnovém 
a listopadovém vydání časopisů Liahona a Ensign, na stránkách LDS.org nebo v aplikaci Knihovna 
evangelia pro mobilní zařízení. Schůzky rady během prvních nedělí se již konat nebudou; nicméně 
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podle potřeby mohou členové kvora starších využít část shromáždění kvora k tomu, aby se poradili 
ohledně konkrétního tématu.
Nositelé Aronova a Melchisedechova kněžství se již nebudou setkávat společně, ale rovnou se 
přesunou na shromáždění svého příslušného kvora. Poté, co člen předsednictva kvora přítomné 
stručně přivítá, připomene členům oddíly pro domácí studium z příručky Pojď, následuj mne – pro 
jednotlivce a rodiny na daný den a na další týden a vyřídí potřebné záležitosti kvora, má učitel začít 
s výukou a diskusí na dané téma z evangelia. Shromáždění kvora nebudou začínat náboženskou 
písní ani modlitbou, ale budou končit modlitbou.
Příležitostně, když vyvstane nějaká zvláštní potřeba, se mohou kvora Aronova kněžství na začátku 
krátce setkat společně a teprve poté se členové kvor rozejdou na shromáždění svého kvora.

6. Jak mají vypadat shromáždění Pomocného sdružení?
50minutová shromáždění Pomocného sdružení, probíhající během druhých a čtvrtých nedělí, se 
zaměřují na poselství z poslední generální konference. Náměty pro výuku se nacházejí v květnovém 
a listopadovém vydání časopisů Liahona a Ensign, na stránkách LDS.org nebo v aplikaci Knihovna 
evangelia pro mobilní zařízení. Schůzky rady během prvních nedělí se již konat nebudou; nicméně 
podle potřeby mohou členky Pomocného sdružení využít část svého nedělního shromáždění k tomu, 
aby se poradily ohledně konkrétního tématu.
Poté, co členka předsednictva Pomocného sdružení přítomné stručně přivítá, připomene členkám 
oddíly pro domácí studium z příručky Pojď, následuj mne – pro jednotlivce a rodiny na daný den 
a na další týden a vyřídí veškeré potřebné záležitosti, má učitelka začít s výukou a diskusí na 
dané téma z evangelia. Shromáždění Pomocného sdružení nebudou začínat náboženskou písní ani 
modlitbou, ale budou končit modlitbou. Je- li to vhodné, lze náboženské písně použít pro obohacení 
lekce. Sestry z Pomocného sdružení a mladé ženy se nebudou setkávat na společném zahájení, ale 
rovnou se přesunou na shromáždění své třídy.

7. Jak mají vypadat shromáždění Mladých žen?
50minutová shromáždění Mladých žen, probíhající během druhých a čtvrtých nedělí, se zaměřují 
na témata z evangelia pro daný měsíc z příručky Come, Follow Me – For Young Women [Pojď, 
následuj mne – pro Mladé ženy]. Vedoucí a učitelky budou nadále vybírat ty osnovy lekcí uvedených 
na stránkách ComeFollowMe.lds.org nebo v tištěné příručce Come, Follow Me – For Young Women 
[Pojď, následuj mne – pro Mladé ženy], které nejlépe odpovídají potřebám členek třídy.
Mladé ženy se již nebudou všechny scházet společně, ale rovnou se přesunou na shromáždění své 
příslušné třídy. Poté, co členka předsednictva třídy přítomné stručně přivítá, připomene členkám 
oddíly pro domácí studium z příručky Pojď, následuj mne – pro jednotlivce a rodiny na daný den 
a na další týden a vyřídí veškeré potřebné záležitosti, má učitelka začít s výukou a diskusí na dané 
téma z evangelia. Shromáždění tříd nebudou začínat náboženskou písní ani modlitbou, ale budou 
končit modlitbou. Je- li to vhodné, lze náboženské písně použít pro obohacení lekce.
Příležitostně, když vyvstane nějaká zvláštní potřeba, se mohou třídy Mladých žen na začátku krátce 
setkat společně a poté se mladé ženy rozejdou do svých tříd.
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8. Jak mají vypadat shromáždění Primárek?
50minutové shromáždění Primárek probíhá každou neděli podle níže uvedeného rozvrhu:

25 minut
Modlitba, verš z písem nebo článek víry, proslov (5 minut)
Čas na zpěv: písně, které souvisejí s verši z písem probíranými ve třídě 
(20 minut)

5 minut Přechod do tříd

20 minut Třídy: lekce z příručky Pojď, následuj mne – pro Primárky

Poznámka: Pokud jsou Primárky natolik velké, že je lze rozdělit na mladší a starší děti, lze výše 
uvedený rozvrh pro polovinu dětí otočit a podle potřeby časy jednotlivých částí upravit. Primárky 
pro mladší děti mohou začít částí pro zpěv písní, zatímco Primárky pro starší děti začnou lekcí – 
nebo naopak.
Čas pro zpěv písní se zaměřuje na písně, které souvisejí s verši z písem, jež děti studují ve své 
třídě. Příručka Osnova pro společné zaměstnání se již nebude používat. Další informace týkající 
se času vyhrazeného pro zpěv písní v Primárkách budou uvedeny na stránkách primarky.lds.org 
a PojdNasledujMne.lds.org. Primárky budou začínat modlitbou, veršem z písem nebo článkem víry 
a proslovem, který pronese některé dítě. Pokud se ale část pro zpěv písní bude konat až poté, co 
děti již měly svou lekci, bude tato část modlitbou končit, nikoli začínat.
Během lekce ve třídě se budou děti zaměřovat na studium písem, jež bude v souladu se studijními 
osnovami pro Nedělní školu a příručkou pro jednotlivce a rodiny. Materiály pro výuku se nacházejí 
v příručce Pojď, následuj mne – pro Primárky. Pokud lekce probíhá před částí pro zpěv písní, začíná 
modlitbou. Pokud lekce probíhá po části pro zpěv písní, končí modlitbou.

9. Mohou se během nedělního shromáždění konat volitelné kurzy?
Počínaje lednem 2019 již nebude probíhat třída Zásady evangelia. Misionáři sboru a misionáři na 
plný úvazek učí jednotlivce a rodiny, před křtem i po něm, lekce uvedené ve 3. kapitole příručky 
Kažte evangelium mé – příručka k misionářské službě, a to v domácím prostředí nebo ve sborovém 
domě. V neděli jsou všichni členové a přátelé Církve zváni k účasti ve třídách Nedělní školy, 
na shromážděních kvor Aronova a Melchisedechova kněžství nebo Pomocného sdružení či na 
shromážděních tříd Mladých žen s ostatními dospělými či mládeží ve sboru.
Během druhé hodiny nedělního shromáždění se nebudou konat žádné jiné kurzy, jako jsou například 
kurzy pro posilování manželství a rodiny nebo kurzy přípravy do chrámu, misionářské přípravy či 
rodinné historie. Nicméně na základě rozhodnutí biskupa a podle místních potřeb lze tyto kurzy 
vyučovat v jinou dobu a mohou se jich účastnit jednotlivci, rodiny či skupiny.



6

 

10. Kdy se mají učitelé účastnit schůzek rady učitelů?
Učitelé se účastní schůzek rady učitelů čtvrtletně během 50minutové části pro výuku. Schůzky rady 
probíhají podle následujícího rozvrhu:

• Učitelé kněžských kvor a učitelky Pomocného sdružení a Mladých žen se mohou zúčastnit 
buď během první, nebo třetí neděle, podle pokynů místních vedoucích.

• Učitelé a učitelky Nedělní školy se mohou zúčastnit buď během druhé, nebo čtvrté neděle, 
podle pokynů místních vedoucích.

• Učitelky a učitelé Primárek se mohou zúčastnit jakoukoli neděli, podle pokynů sborových 
předsednictev Primárek a Nedělní školy. Je- li to žádoucí, mohou se učitelky a učitelé Primárek 
scházet odděleně od ostatních učitelů, aby se mohli radit ohledně specifických potřeb 
souvisejících s výukou dětí. Během čtvrtletí lze pro učitelky a učitele Primárek uspořádat 
více schůzek rady, aby tak všichni najednou nechyběli ve třídách Primárek.

11. Jaká je role učitele?
Ježíš Kristus je mistr Učitel. Členům Církve, kteří jsou povoláni a ustanoveni, aby sloužili jako 
učitelé, je dána posvátná důvěra a zodpovědnost řídit se Jeho příkladem a pomáhat Božím dětem 
rozvíjet víru v Nebeského Otce a Spasitele a stávat se více takovými, jako jsou Oni. Ti, kteří jsou 
povoláni jako učitelé, mají učit s mocí a pravomocí Boží.
Cílem každého učitele je učit čisté nauce evangelia. Výuka může zahrnovat snahu vést inspirující 
diskuse – nicméně zahrnuje také mnohé další zodpovědnosti spojené s výukou, pro něž nelze 
použít například označení vedoucí diskuse. Posvátné zodpovědnosti učitele jsou uvedeny v příručce 
Učte tak, jak učil Spasitel (viz PojdNasledujMne.lds.org). Z tohoto důvodu vyzýváme vedoucí 
a členy, aby, když budou mluvit o těch, kteří byli povoláni a ustanoveni učit v kněžských kvorech či 
pomocných organizacích Církve, používali označení učitel nebo učitelka (a nikoli vedoucí diskuse 
nebo moderátor ).

12. Jak má vypadat nedělní rozvrh v případě, že se v jednom sborovém domě shromažďuje 
několik sborů či odboček?

Presidenti kůlů berou při rozhodování o časech nedělních shromáždění sborů či odboček setkávajících 
se v jednom sborovém domě v úvahu, jak dlouho členům trvá na shromáždění přijet, bezpečnostní 
okolnosti a další místní potřeby. Návrhy uspořádání shromáždění jsou uvedeny v dokumentu 
„Možnosti rozvrhu nedělních shromáždění“ (na stránkách sabat .lds .org/ ces), ale tyto návrhy – 
včetně návrhů na časy začátků shromáždění – se mají co nejlépe přizpůsobit potřebám jednotlivých 
církevních jednotek.


