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Organizace Příručky a učební pomůcky

Melchisedechovo 
kněžství a Pomocné 
sdružení

1. NEDĚLE
Témata určují vedoucí kvora starších, skupiny vysokých kněží a Pomocného sdružení; možné zdroje: 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); materiály z celosvětových školení vedoucích; Příručka pro 
rodinu (31180 121); a další Církví schválené materiály.

2. A 3. NEDĚLE
Učení presidentů Církve: Howard W. Hunter (08861 121)
Není-li tato kniha ve vašem jazyce dostupná, používejte příručku Povinnosti a požehnání kněžství, část A (31111 121) nebo Žena 
Svatých posledních dnů, část A (31113 121).

4. NEDĚLE
Učení pro naši dobu: Proslovy z posledního konferenčního vydání Liahony nebo Ensignu
Nejsou-li tyto časopisy ve vašem jazyce dostupné, lze použít Poselství Prvního předsednictva a Poselství navštěvujících učitelek.

5. NEDĚLE
Témata určuje biskupstvo nebo předsednictvo odbočky (seznam možných zdrojů je uveden u „1. neděle“).

Aronovo kněžství 
a Mladé ženy

Come, Follow Me: Learning Resources for Youth [Pojď, následuj mne – studijní materiály pro mládež], dostupné on-line na adrese 
lds.org/youth/learn
Pokud tyto materiály nejsou ve vašem jazyce dostupné, používejte místo nich tyto materiály:
1., 4. A 5. NEDĚLE
Používejte příručku Aronovo kněžství 1 (34820 121) a Mladé ženy 1 (34823 121). Pokud ani tyto příručky nejsou ve vašem jazyce 
dostupné, používejte příručku Povinnosti a požehnání kněžství, část B (31112 121) a Žena Svatých posledních dnů, část B (31114 121).
2. A 3. NEDĚLE
Používejte příručku Povinnosti a požehnání kněžství, část A (31111 121) a Žena Svatých posledních dnů, část A (31113 121).

Níže uvedené materiály pro nedělní studijní osnovy pro rok 2016 nejsou vždy dostupné ve všech jazycích. Sbory a odbočky by měly mnohé tyto materiály již mít. 
Novinky pro rok 2016 jsou zvýrazněny.

Pokyny ke studijním 
osnovám na rok 2016
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Primárky TŘÍDA JESLE (VĚK 18 MĚSÍCŮ–2 ROKY)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Pohleďte na maličké své – příručka pro jesle] (37108)

SPOLEČNÉ ZAMĚSTNÁNÍ (VĚK 3–11 LET)
Osnova pro společné zaměstnání v roce 2016 – Vím, že písma jsou pravdivá (12061 121)

TŘÍDA SLUNEČNÍ PAPRSEK (VĚK 3 ROKY)
Primárky 1: Jsem dítě Boží (34969 121)

TŘÍDY RSS (VĚK 4–7 LET)
Primárky 2: Rozhodni se správně A (34484 121)

TŘÍDY STATEČNÍ (VĚK 8–11 LET)
Primárky 4: Kniha Mormonova (34594 121)

Nedělní škola MLÁDEŽ (VĚK 12–18 LET)
Come, Follow Me: Learning Resources for Youth [Pojď, následuj mne – studijní materiály pro mládež], dostupné on-line na adrese 
lds.org/youth/learn
Pokud tyto materiály nejsou ve vašem jazyce dostupné, používejte Kniha Mormonova – příručka pro učitele nauk evangelia 
(35683 121) a Kniha Mormonova – studijní průvodce člena třídy (35684 121).

DOSPĚLÍ
Kniha Mormonova – příručka pro učitele nauk evangelia (35683 121) a Kniha Mormonova – studijní průvodce člena třídy 
(35684 121)
Zásady evangelia, nové vydání (06195 121) – tento kurz je určen pro zájemce, nové členy a členy vracející se k aktivitě
Pokud nové vydání Zásad evangelia není ve vašem jazyce dostupné, používejte předchozí vydání této příručky (31110 121); nebo, 
pokud ani to není dostupné, používejte Gospel Fundamentals (31129).

Volitelné kurzy 
(jsou-li příručky 
dostupné)

Příručky a učební pomůcky

Výuka evangelia Učení – není většího povolání (36123 121), strany 185–239
Pokud tato kniha není ve vašem jazyce dostupná, použijte Příručku pro výuku (34595 121).

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

Manželství a vztahy 
v rodině

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

Bližší informace týkající se nedělních studijních osnov pro kvora a třídy jsou uvedeny v Handbook 2: Administering the Church [Příručka 2: Správa Církve],  
oddíly 7.8.1 (Melchizedek Priesthood); 9.4.1 (Relief Society); 8.11 (Aaronic Priesthood); 10.6 (Young Women); 11.4 (Primary); 12.4 (Sunday School).
Bližší informace týkající se toho, jak zlepšit studium a výuku evangelia, jsou uvedeny v Handbook 2: Administering the Church [Příručka 2: Správa Církve],  
oddíly 5.5 a 12.5.
Chcete-li si objednat materiály v audioformátu, v Braillově písmu, vydání tištěná velkým písmem nebo filmy s titulky, navštivte stránky store.lds.org a klikněte na 
odkaz Materials for Those with Disabilities [Materiály pro členy s postižením].
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