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Pro biskupy a presidenty odboček
Projděte si prosím tyto pokyny a pak tento výtisk předejte 
presidentovi Nedělní školy.

Pro presidenty Nedělní školy
•	Poté,	co	si	přečtete	tyto	pokyny,	seznamte	s	nimi	na	příští	
radě	sboru	nebo	odbočky	členy	rady.	Pokyny	si	můžete	
prohlédnout na internetu na adrese lds  org/ manuals, kde 
si	také	můžete	stáhnout	další	kopie.

•	Požádejte	členy	rady	o	to,	aby	určili,	které	materiály	bu-
dou v roce 2012 potřebovat (myslete na to, že v někte-
rých	oblastech	Církve	jsou	materiály	do	sborů	a	odboček	
zasílány	automaticky).

•	Požádejte	členy	rady,	aby	informovali	učitele	o	tom,	že	
většinu	těchto	materiálů	si	lze	prohlédnout	a	stáhnout	
na internetu na adrese lds  org/ manuals 

•	Potřebujete-li	materiály	v tištěné	podobě, můžete	si	je	
objednat	u	svého	místního	distribučního	střediska	nebo	
na adrese store  lds  org 

Pokyny ke studijním 
osnovám na rok 2012
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Všeobecné nedělní studijní 
osnovy na rok 2012
Jsou používány v oblastech, kde je Církev dobře zavedená

Většinu těchto materiálů si lze prohlédnout a stáhnout na internetu na adrese lds .org/ manuals.
Potřebujete-li materiály v tištěné podobě, můžete si je objednat u svého místního distribučního střediska nebo na adrese store .lds .org.

Organizace Příručky a učební pomůcky

Melchisedechovo 
kněžství a Pomocné 
sdružení

1. neděle
Písma; Handbook 2: Administering the Church [Příručka 2: Správa Církve] (08702); církevní časopisy; 
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society [Dcery v mém království – Historie a dílo 
Pomocného sdružení] (06500); Příručka pro vedoucí kněžství a pomocných organizací (31178 121); mate
riály z celosvětového školení vedoucích; Příručka pro rodinu (31180 121); a další Církví schválené materiály 

2. a 3. neděle
Učení presidentů Církve: George Albert Smith (36786 121)

4. neděle
Učení pro naši dobu: proslovy z generální konference; viz strana 6

5. neděle
náměty a Církví schválené učební materiály určuje biskupstvo

Aronovo kněžství a 
Mladé ženy

Aronovo kněžství 1 (34820 121)
Aaronic Priesthood Resource Guide 2012 [Doplňující studijní materiál pro Aronovo kněžství na rok 2012] 
(k dispozici pouze na internetu na adrese lds .org/ manuals)
Mladé ženy 1 (34823 121)
Young Women Resource Guide 2012 [Doplňující studijní materiál pro Mladé ženy na rok 2012] (k dispo
zici pouze na internetu na adrese lds .org/ manuals)

K dalším materiálům patří: církevní časopisy; Plním svou povinnost vůči Bohu – pro nositele Aronova 
kněžství (06746 121); Osobní pokrok Mladých žen (36035 121); Pro posílení mládeže (36550 121); Věrni 
víře (36863 121); Kažte evangelium mé (36617 121); a DVD Strength of Youth Media 2012.

Primárky VěK 18 měsíCů – 2 roKy (třída Jesle) 
Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Pohleďte na maličké své – Příručka pro jesle] (37108)

VěK 3–11 let (sPolečné zaměstnání)
Osnova pro společné zaměstnání v roce 2012: Rozhodni se správně (08710 121) 

VěK 3 roKy (třída slUneční PaPrseK)
Primárky 1: Jsem dítě Boží (34969 121)

VěK 4–7 let (třídy rss 4, 5, 6 a 7)
Primárky 2: Rozhodni se správně A (34484 121) 

VěK 8–11 let (třídy stateční 8, 9, 10 a 11)
Primárky 4: Kniha Mormonova (34594 121) 

K dalším zdrojům pro výuku všech tříd patří církevní časopisy, ilustrované příběhy z písem, Kniha obrázků 
z evangelia (06048 090), Písně pro děti a Visual aids Cutouts [Vystřihovánky pro Primárky] (jednotlivé 
sady 1–10).
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Organizace Příručky a učební pomůcky

Nedělní škola VěK 12–13 let
Preparing for Exaltation Teacher’s Manual [Příprava na oslavení – příručka pro učitele] (31384) 

VěK 14–18 let
Kniha Mormonova – příručka pro učitele nauk evangelia (35683 121)
Kniha Mormonova – studijní průvodce člena třídy (35684 121) 

dosPělí
Kniha Mormonova – příručka pro učitele nauk evangelia (35683 121)
Kniha Mormonova – studijní průvodce člena třídy (35684 121)

dosPělí
Zásady evangelia, nové vydání (06195 121). tento kurs je pro zájemce, nové členy, členy vracející se 
k aktivitě a pro další, kteří se potřebují učit základům evangelia. Učitel volí pořadí lekcí v závislosti na 
potřebách členů třídy. 

Volitelné kursy Příručky a učební pomůcky

Výuka evangelia Učení – není většího povolání (36123 121), strany 185–239 
(12 týdnů) 

Manželství a vztahy 
v rodině

Manželství a vztahy v rodině – příručka pro instruktora (35865 121)
Manželství a vztahy v rodině – studijní příručka účastníka kursu (36357 121)
(16 týdnů) 

Chrám a rodinná 
historie

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work [Chrámová práce a práce na rodinné historii – 
průvodce instruktora] (35804)
Průvodce člena po chrámové práci a rodinné historii (36795 121)
(7 týdnů) 

Příprava na chrám Obdarováni z nebes: seminář pro přípravu do chrámu – příručka pro učitele (36854 121)
Příprava na vstup do svatého chrámu (36793 121)
(7 týdnů) 

Ne všechny materiály v této tabulce byly přeloženy nebo umístěny na internet ve všech jazycích, které používají všeobecné nedělní studijní 
osnovy. Tyto materiály prosím začněte používat, jakmile budou k dispozici.

Všeobecné nedělní studijní osnovy na rok 2012
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Základní nedělní studijní osnovy na rok 2012
Jsou používány tam, kde Církev byla v dané oblasti zorganizována teprve nedávno, nebo tam, kde v daném 
jazyce nejsou dosud k dispozici materiály k všeobecným nedělním studijním osnovám. Presidenti kůlů mohou, 
se souhlasem Předsednictva Sedmdesáti nebo předsednictva území, rozhodnout, že základní nedělní studijní 
osnovy se budou používat i v oblastech a jazycích, kde je Církev celkem zavedena, pokud členům tyto osnovy 
poslouží lépe než nedělní studijní osnovy všeobecné.

Většinu těchto materiálů si lze prohlédnout a stáhnout na internetu na adrese lds .org/ manuals.
Potřebujete-li materiály v tištěné podobě, můžete si je objednat u svého místního distribučního střediska nebo na adrese store .lds .org.

Organizace Příručky a učební pomůcky

Melchisedechovo 
kněžství a Pomocné 
sdružení

1. neděle
Písma; církevní časopisy; Příručka pro vedoucí kněžství a pomocných organizací (31178 121); Příručka 
pro rodinu (31180 121); a další Církví schválené materiály

2. a 3. neděle
Povinnosti a požehnání kněžství, část B (31112 121)
Žena Svatých posledních dnů, část B (31114 121)

4. neděle
lekce Učení pro naši dobu jsou vyučovány na základě proslovů z posledního konferenčního vydání 
Ensignu nebo Liahony (pokyny pro výběr proslovů jsou uvedeny na straně 6 v této publikaci). nejsouli 
tyto časopisy v daném jazyce k dispozici, lze použít Poselství Prvního předsednictva a Poselství navštěvu
jících učitelek. 

5. neděle
náměty a Církví schválené materiály určuje předsednictvo odbočky

Aronovo kněžství 
a Mladé ženy

1., 4. a 5. neděle
Aronovo kněžství 1 (34820 121) nebo Mladé ženy 1 (34823 121). Učte lekce dva roky popořadě, poté opět 
od začátku. nejsouli příručky Aronovo kněžství 1 a Mladé ženy 1 k dispozici, používejte pro lekce během 
první, čtvrté a páté neděle příručky Povinnosti a požehnání kněžství, část A (31111 121) a Žena Svatých 
posledních dnů, část A (31113 121).

2. a 3. neděle
Povinnosti a požehnání kněžství, část B (31112 121)
Žena Svatých posledních dnů, část B (31114 121)

K dalším materiálům pro výuku patří: církevní časopisy; Plním svou povinnost vůči Bohu – pro nositele 
Aronova kněžství (06746 121); Osobní pokrok Mladých žen (36035 121); Pro posílení mládeže (36550 
121); a Věrni víře (36863 121).
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Organizace Příručky a učební pomůcky

Primárky VěK 18 měsíCů – 2 roKy (třída Jesle) 
Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Pohleďte na maličké své – příručka pro jesle] (37108)

VěK 3–11 let (sPolečné zaměstnání)
Osnova pro společné zaměstnání v roce 2012: Rozhodni se správně (08710 121) 

VěK 3 roKy
Primárky 1: Jsem dítě Boží (34969 121)

VěK 4–7 let
Primárky 2: Rozhodni se správně A (34484 121) 

VěK 8–11 let
Primárky 4: Kniha Mormonova (34594 121) 

K dalším zdrojům pro výuku všech tříd patří církevní časopisy, ilustrované příběhy z písem, Kniha obrázků 
z evangelia (06048 090), Písně pro děti a Visual aids Cutouts [Vystřihovánky pro Primárky] (jednotlivé 
sady 1–10).

Nedělní škola VěK 12–18 let
Kniha Mormonova – příručka pro učitele nauk evangelia (35683 121)

dosPělí
Kniha Mormonova – příručka pro učitele nauk evangelia (35683 121)

dosPělí
Zásady evangelia, nové vydání (06195 121). neníli tato kniha k dispozici, může se používat předchozí 
vydání příručky Zásady evangelia (31110 121). neníli k dispozici ani jedna z těchto knih, může se 
používat příručka Gospel Fundamentals (31129). tento kurs je pro zájemce, nové členy, členy vracející 
se k aktivitě a pro další, kteří se potřebují učit základům evangelia. Učitel volí pořadí lekcí v závislosti na 
potřebách členů třídy. 

Volitelné kursy Příručky a učební pomůcky

Výuka evangelia Učení – není většího povolání (36123 121), strany 185–239 (12 týdnů). Pokud tato kniha není k dispozici, 
použijte Příručku pro výuku (34595 121), strany 21–28 (8 týdnů).

Manželství a vztahy 
v rodině

Manželství a vztahy v rodině – příručka pro instruktora (35865 121)
Manželství a vztahy v rodině – studijní příručka účastníka kursu (36357 121)
(16 týdnů) 

Ne všechny materiály v této tabulce byly přeloženy nebo umístěny na internet ve všech jazycích, které používají základní nedělní studijní 
osnovy. Tyto materiály prosím začněte používat, jakmile budou k dispozici.

Základní nedělní studijní osnovy na rok 2012



6

Studijní rok začíná celosvětově 1. ledna. Použijte násle-
dující pokyny k tomu, abyste zorganizovali kněžská 
kvora a nedělní třídy. 

Melchisedechovo kněžství a  
Pomocné sdružení
(Viz	 Handbook 2: Administering the Church [2010], 
oddíly 7.8.1,	9.4.1)

Během většiny nedělí se bratří Melchisedechova kněžství 
a	sestry	v	Pomocném	sdružení	scházejí	odděleně,	ale	stu-
dují totéž téma a používají tytéž materiály  

PrVNí Neděle  Vedoucí kvora starších, skupiny vyso-
kých kněží a Pomocného sdružení plánují toto shromáž-
dění	 samostatně	 pro	 svou	 vlastní	 organizaci	 a	 mohou	
používat	studijní	materiály	určené	pro	první	neděli,	které	
jsou uvedené na stranách 2 a 4 

V	první	neděli	vyučuje	vedoucí	skupiny	vysokých	kněží	
nebo	 člen	 předsednictva	 kvora	 starších.	 Vedoucí	 Mel-
chisedechova kněžství využívají tohoto shromáždění 
k tomu,	aby	učili	naukám	evangelia	a	aby	bratřím	pomá-
hali aktivně plnit jejich kněžské povinnosti  Při pláno-
vání	námětů	pro	výuku	usilují	vedoucí	kvora	a skupiny	o	
vedení	Ducha.	Náměty	mohou	zahrnovat	domácí	učení,	
vykonávání	 kněžských	 obřadů	 a	 požehnání,	 posilování
manželství a rodiny, službu, misionářskou práci, udržení 
obrácených,	aktivizaci,	duchovní	a	časné	blaho,	chrámo-
vou práci a práci na rodinné historii  Vedoucí kvora a 
skupiny mohou	tento	čas	využít	také	k plánování	pomoci
druhým,	k rozdělování	úkolů	a	k přijímání	zpráv	o	plnění	
již	zadaných	úkolů.

V první	neděli	vyučuje	členka	předsednictva	Pomocného	
sdružení sboru  Vedoucí Pomocného sdružení využívají 
tohoto	shromáždění	k tomu,	aby	učily	naukám	evange-
lia	 a	 pomáhaly	 sestrám	 aktivně	 se	 zapojovat	 do	 práce	
Pomocného	 sdružení.	 Při	 plánování	 námětů	pro	 výuku	
usilují	 členky	 předsednictva	 Pomocného	 sdružení	 o	
vedení	Ducha.	Náměty	mohou	zahrnovat	úlohu	a	zodpo-
vědnost žen v evangeliu, posilování manželství a rodiny, 
navštěvující	 učení,	 službu,	 misionářskou	 práci,	 udržení	
obrácených,	 aktivizaci,	 duchovní	 a	 časné	 blaho,	 chrá-
movou	práci	a	práci	na	rodinné	historii	a	historii	a	účel	
Pomocného	sdružení.	Také	může	být	vyhrazen	určitý	čas	
k tomu, aby se sestry podělily o svědectví 

druhá A třetí Neděle  Bratří Melchisedechova kněž-
ství	a	sestry	v Pomocném	sdružení	se	učí	z příručky	Učení 
presidentů Církve: George Albert Smith.	Lekce	mohou	učit	
vedoucí	 nebo	 instruktoři	 kvora	 nebo	 skupiny	 nebo	uči-
telky	Pomocného	sdružení.	Lekce	jsou	obvykle	vyučovány	
v tom	pořadí,	v jakém	jsou	uvedeny	v příručce.

Vedoucí kvora starších, skupiny vysokých kněží a 
Pomocného	sdružení	dohlížejí	na	to,	aby	všichni	členové	
ve	věku	18	a	více	let	obdrželi	výtisk	příručky	Učení pre
sidentů Církve: George Albert Smith ke svému osobnímu 
studiu,	bez	ohledu	na	to,	zda	budou	moci	shromáždění	
navštěvovat,	 či	 nikoli.	 Vedoucí	 povzbuzují	 ty,	 kteří	 se	
lekcí	účastní,	aby	si	přinášeli	svůj	výtisk	příručky	a,	je-li	
to možné, také vlastní písma 

Zabrání-li	konference	kůlu	nebo	jiná	shromáždění	výuce	
jedné	z těchto	lekcí,	president	kůlu	a	biskupové	rozhod-
nou,	zda	se	má	vyučovat	jinou	neděli.	

ČtVrtá Neděle – uČeNí Pro NAši doBu  lekce 
jsou	 vyučovány	 na	 základě	 proslovů	 z	 posledního	 kon-
ferenčního	vydání	Ensignu nebo Liahony. tyto proslovy 
jsou	k	dispozici	(v	mnoha	jazycích)	také	na	internetu	na	
adrese	conference	.lds	.org.	Lekce	mohou	učit	vedoucí	nebo	
instruktoři	kvora	nebo	skupiny	nebo	učitelky	Pomocného	
sdružení.	 Proslovy	 vybírá	 president	 kůlu	 nebo	 biskup.	
Konferenční	vydání	časopisů	obsahují	dodatečné	pokyny.	

PáTá	 NeDěLe	 (PoKuD	 PřiCháZí	 V  úVahu). Bis-
kup	vybere	téma	lekce	a	učitele (obvykle	člen	sboru	nebo	
kůlu)	a	určí,	zda	se	sestry	z Pomocného	sdružení	a	nosi-
telé	Melchisedechova	kněžství	budou	učit	odděleně,	nebo	
společně.	

Aronovo kněžství a Mladé ženy
(Viz	Handbook 2 [Příručka 2],	oddíly	8.11,	10.6)

Kvora Aronova kněžství se k nedělnímu shromáždění a 
k výuce	kvor	scházejí	zpravidla	odděleně.	Mohou	se	však	
spojit,	 bydlí-li	 v	 dané  jednotce	málo	mladých	mužů	 ve	
věku Aronova kněžství  tytéž pokyny se týkají tříd Mla-
dých žen  Příležitostně mohou mít mladí muži v Aronově 
kněžství a mladé ženy pod vedením biskupa nedělní 
lekci	společně.

Mladí	 muži	 v	 aronově	 kněžství	 a	 mladé	 ženy	 se	 učí	
z příruček	uvedených	na	stranách 2	a	4.	Vedoucí	mohou	

Nedělní kvora a třídy
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vyzvat	 mladé	 k	 tomu,	 aby	 pomohli	 s  výukou	 určitých	
částí	lekce.	

Primárky
(Viz	Handbook 2 [Příručka 2],	oddíl	11.4)

Vedoucí	mají	rozdělit	děti	do	tříd	Primárek	podle	věku,	kte-
rého	dosáhnou	k 1. lednu.	Je-li	dostatečný	počet	dětí,	má	
být	pro	každou	věkovou	skupinu	zorganizována	oddělená	
třída.	 Děti	 různých	 věkových	 skupin	 se	 mohou	 scházet	
společně	tam,	kde	je	počet	učeben	nebo	učitelů	omezen.	

Je-li	to	možné,	má	být	zajištěna	třída	jeslí	pro	děti,	které	
dosáhly	 věku	 18	měsíců.	 Rodiče	 si	mohou	 vybrat,	 zda	
děti do této třídy přihlásí  děti, které k 1  lednu dosáhnou 
věku	2	let,	pokračují	ve	třídě	jeslí	až	do	konce	roku	2012.	
děti, které k  1   lednu dosáhnou věku 3 let, navštěvují 
třídu	Sluneční	paprsek	nebo	nejmladší	spojenou	třídu.	

Děti	 se	 učí	 z	 příruček	 uvedených	 v  tabulkách	 na	 stra-
nách 2 a 5 

Tam,	kde	je	to	vhodné,	se	mladší	děti	účastní	společného	
zaměstnání	Primárek,	 zatímco	 starší	děti	mají	 výuku	ve	
třídě  V  polovině výuky Primárek si tyto dvě skupiny 
vymění místo  tam, kde je dětí málo, se tyto dvě sku-
piny	mohou	scházet	společně.	Scházejí-li	se	tyto	dvě	sku-
piny	odděleně,	společné	zaměstnání	pro	starší	děti	se	má	
konat v té době, kdy probíhá výuka Aronova kněžství a 
Mladých žen  

Děti,	 které	 v  průběhu	 roku	 dosáhnou	 12	 let,	 začínají	
během	 společného	 zaměstnání	 Primárek	 navštěvovat	
shromáždění svého kvora Aronova kněžství nebo třídy 
Mladých	žen.	V čase	tříd	Primárek	navštěvují	děti,	které	
dosáhly 12 let, až do následujícího ledna svou třídu Primá-
rek  Nicméně biskup a další vedoucí sboru se mohou 
poradit,	 aby	 zjistili,	 zda	 by	 těmto	 12letým	 neprospělo	
více	to,	kdyby	se	účastnili	třídy	Nedělní	školy	pro	12leté	
a	13leté.	Při	 tomto	 rozhodování	berou	vedoucí	v potaz
potřeby dětí a konkrétní měsíce v  roce, kdy jednotlivé 
děti dosáhnou	 12	 let.	 Rozhodnutí vedoucích	 se	 bude
týkat všech dětí, které v daném roce dosáhnout 12 let 

Nedělní škola
(Viz	Handbook 2 [Příručka 2],	oddíl	12.4)

Nedělní	škola	je	určena	pro	členy,	jejichž	věk	k	1. lednu	
je 12 a více let  děti, které dosáhnou 12 let během roku, 
buď	zůstávají	během	Nedělní	školy	ve	své	třídě	Primárek,	

nebo	začínají	navštěvovat	třídu	pro	12leté	a	13leté,	a	to	
na	 základě	 rozhodnutí	 biskupa	 po	 poradě	 s  ostatními	
vedoucími sboru 

Tam,	 kde	 je	 dostatečný	 počet	 mladých,	 může	 být	 pro	
každou	věkovou	skupinu	zorganizována	oddělená	třída.	
Mladí	různých	věkových	skupin	se	mohou	scházet	spo-
lečně	tam,	kde	je	málo	mladých	nebo	kde	je	počet	uče-
ben	nebo	učitelů	omezen.	Každý	sbor,	v němž je	dosta-
tečný	 počet	 mladých	 svobodných	 dospělých,	 pro	 ně	
může	uspořádat	samostatnou	třídu	Nedělní	školy.	

Kursy	Nedělní	školy	a	zdroje	pro	jejich	výuku	jsou	uve-
deny v tabulkách na stranách 3 a 5 

Volitelné kursy
informace	o	volitelných	kursech	jsou	uvedeny	v tabulkách	
na	stranách 3	a	5.	Tyto	kursy	se	vyučují	podle	potřeby	pod
vedením biskupstva  Probíhají v době, která je vhodná pro 
účastníky,	může to být	i	během	Nedělní	školy.	

Členové, kteří jsou postižení
Vedoucí	mají	 zajistit,	 aby	 postižení	 členové	 byli	 sezná-
meni s církevními studijními materiály, které byly upra-
veny	pro	jejich	potřeby.	informace	o	těchto	materiálech	
získáte	 v  distribučním	 středisku,	 které	 slouží	 vaší	 jed-
notce,	nebo	na	internetu	na	adrese	store	.lds	.org.	užitečné	
informace	lze	najít	také	na	adrese	disabilities	.lds	.org.

Zdokonalování studia a výuky
(Viz	Handbook 2 [Příručka 2],	oddíly	5.5,	12.5)	

Vedoucí	 kněžství	 a	 pomocných	 organizací	 jsou	 ve  své	
organizaci	zodpovědni	za	zdokonalování studia	a	výuky.	
Zaškolují	nové	učitele a	zajišťují	průběžné	školení	a	prů-
běžnou podporu  Členové předsednictva Nedělní školy 
sboru	 slouží	 jako	odborníci	 v	 rámci	 úsilí	 sboru	 zdoko-
nalovat studium a výuku  Jsou-li o to požádáni biskup-
stvem	nebo	vedoucími	kněžství	a	pomocných	organizací,	
poskytují	 rady	 a	 podporu	 a	 zajišťují	 školení.	 Pomáhají	
vedoucím	 zaškolit	 nově	 povolané	 učitele	 a	 zdokona-
lit	 studium	a	výuku	v  jejich	organizacích.	Členové	 rady	
sboru	se	pravidelně	radí	o	tom,	jak	zdokonalovat	studium	
a výuku evangelia  

Pomůckou	pro	zdokonalování	učitelů	je	příručka	Učení – 
není většího povolání	(36123	121).	V oblastech,	kde	tato	
příručka	 není	 k  dispozici,	 mají	 jednotky	 používat	 Pří
ručku pro výuku	(34595	121).

Nedělní kvora a třídy
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Biskup	a	vedoucí	sboru	mají	zajistit,	aby	všichni	členové
věděli o následujících materiálech a měli k nim přístup, 
jsou-li	tyto	materiály	v příslušném	jazyce	k dispozici:	

Písma

Církevní	časopisy

Zpěvník náboženských písní a písně pro děti

Rodina – prohlášení světu	(35602	121)

Žijící Kristus – svědectví apoštolů	(36299	121)

Příručka pro rodinu	(31180	121)

Family Home Evening Resource Book [Kniha 
námětů pro rodinný domácí večer]	(31106)

Kniha obrázků z evangelia	(06048	090)

Naše dědictví – stručná historie Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů	(35448	121)

Pro posílení mládeže	(36550	121)

Věrni víře	(36863	121)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Pohleďte 
na maličké své – příručka pro jesle]	(37108)

dVd Scripture Stories [Příběhy z písem]	(06598)

Nechť ctnost zdobí myšlenky tvé neustále [pojednává 
o	problému	pornografie]	(00460	121)

Připravte každou nutnou věc: Rodinné finance 
(04007	121)

Připravte každou nutnou věc: Rodinné domácí 
zásoby	(04008	121)
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Název v originále: Instructions for Curriculum 2012. Czech. 09330 121

Materiály pro domov

Mnohé výše uvedené materiály jsou k dispozici 
v elektronické podobě na adrese lds .org/ manuals. 
Chcete-li si tyto materiály objednat v tištěné podobě, 
navštivte internetové stránky store .lds .org nebo se
obraťte na distribuční středisko, které slouží vaší 
jednotce.




