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Distribuce
Pfiíruãka pro vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací je urãena pro vedoucí knûÏství
a pomocn˘ch organizací, ktefií jsou v Církvi noví nebo nemají s prací v Církvi
pfiíli‰ zku‰eností. Také mÛÏe b˘t uÏiteãnou pomÛckou pro vedoucí, kde je Cír-
kev jiÏ lépe zakotvena. Pfiíruãka vysvûtluje zásady a zpÛsoby, které vedoucím
knûÏství a pomocn˘ch organizací pomohou naplÀovat jejich povolání.
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Úvod

Církev pfiipravila tuto pfiíruãku, aby
pomohla vedoucím knûÏství a pomoc-
n˘ch organizací nauãit se zodpovûd-
nostem jejich povolání a tomu, jak je
mají plnit. V‰ichni vedoucí a dal‰í
ãlenové Církve mají pomáhat naplÀo-
vat poslání Církve, kter˘m je pozvat
v‰echny lidi, aby pfii‰li ke Kristu a
byli v nûm zdokonalováni. (Viz
Moroni 10:32.) Aby bylo toto poslání
naplnûno, vedoucí pomáhají ãlenÛm:

• Hlásat evangelium JeÏí‰e Krista
kaÏdému národu, pokolení, jazyku
a lidu. Sdílet evangelium tím, Ïe
budou hovofiit o svém svûdectví
tak, jak je Duch nabádá.

• Zdokonalovat Svaté. Pomáhat
novû obrácen˘m ãlenÛm, aby se
v Církvi rozvíjeli, aby mûli pfiítele
a nûjak˘ úkol a aby byli Ïiveni
dobr˘m slovem BoÏím. Pfiijmout
obfiady a uzavfiít smlouvy evange-
lia, snaÏit se dodrÏovat pfiikázání,
jak slíbili, slouÏit sv˘m bliÏním,
starat se o chudé a potfiebné a pfiá-
telit se spolu, aby tak vybudovali
spoleãenství Svat˘ch.

• Vykoupit zemfielé. Identifikovat
zemfielé pfiedky a vykonat pro nû
chrámové obfiady, nakolik to je
rozumnû uskuteãnitelné, aby se
pfiipravili na oslavení rodiny.

Sdílení evangelia

Pán Ïádá od ãlenÛ Církve, aby sdíleli
evangelium. Vedoucí by tak mûli ãinit
sami a mûli by k tomu povzbuzovat a
inspirovat i ostatní ãleny. Mezi zpÛ-
soby, jak sdílet evangelium, patfií:

• B˘t dobr˘m pfiíkladem toho, jak lze
Ïít podle zásad evangelia.

• ¤íkat pfiátelÛm a rodinn˘m pfiíslu‰-
níkÛm o evangeliu a poÏehnáních,
která díky nûmu mají.

• Pomáhat okrskov˘m misionáfiÛm
nebo misionáfiÛm na pln˘ úvazek.

• Pfiipravovat ãinnosti a programy,
které evangelium pfiedstaví dal‰ím
lidem.

Dal‰ím zpÛsobem, jak sdílet evange-
lium, je pomoci ãlenÛm v pfiípravû na
misii na pln˘ úvazek. Vedoucí mohou
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pomáhat mládeÏi v pfiípravû na
sluÏbu, povzbuzovat rodiãe, aby
své dûti pfiipravovali na misii, a také
mohou povzbuzovat manÏelské páry
v dÛchodovém vûku, aby slouÏily na
misii. Dále mohou povzbuzovat ãleny,
aby spofiili peníze na svou budoucí
misii a aby finanãnû podporovali
slouÏící misionáfie.

Misionáfiskou práci v odboãce koordi-
nuje pod vedením presidenta odboãky
vedoucí misie odboãky (je-li povolán).

Zdokonalování Svat˘ch
Zdokonalování Svat˘ch obná‰í
povzbuzování a pomoc kaÏdému
ãlenu, aby mohl kaÏdodennû Ïít
podle evangelia a tak se pfiipravoval
na oslavení. Zdokonalování Svat˘ch
má duchovní i ãasn˘ rozmûr.

Duchovní pfiíprava

Vedoucí se mají stále modlit o inspi-
raci, aby vûdûli, jak mohou ãlenÛm
pomoci prohlubovat duchovní síly.
Vedoucí mohou ãlenÛm pomáhat

v duchovní pfiípravû tím, Ïe je budou
uãit evangeliu a budou je nabádat,
aby podle nûj Ïili. Mají ãleny povzbu-
zovat, aby se pfiimknuli k Pánu mod-
litbou, pÛstem, pfiijímáním svátosti
a studiem písem a uãení prorokÛ
posledních dnÛ. Mají dávat ãlenÛm
pfiíleÏitost slouÏit, zaji‰Èují, aby cír-
kevní shromáÏdûní byly duchovnû
povzná‰ející, a projevují lásku tím, Ïe
kaÏdému jednotlivému ãlenu slouÏí.

Úsilí o zdokonalení Svat˘ch se má
zamûfiit na jednotlivce a rodiny. Cír-
kev posiluje a podporuje rodiny
a domovy. Domov je nejdÛleÏitûj‰í
místo pro v˘uku evangelia a vedení.
Vedoucí mají povzbuzovat ãleny
rodiny, aby se navzájem milovali a
slouÏili si, a zdÛrazÀovat, Ïe rodiãe
jsou zodpovûdni za v˘uku sv˘ch dûtí
evangeliu a za pravidelné pofiádání
rodinn˘ch domácích veãerÛ.

V‰ichni ãlenové Církve se mají pfiipra-
vovat na pfiijetí chrámov˘ch poÏeh-
nání. Zodpovûdnosti ãlenÛ v tomto
smûru jsou uvedeny v Pfiíruãce pro
rodinu (31180 121). Vedoucí mohou
ãlenÛm pomáhat v pfiípravû na pfiijetí
chrámov˘ch poÏehnání tím, Ïe je
budou o chrámu uãit. Vedoucí mají
také ãleny povzbuzovat, aby Ïili zpÛ-
sobile, aby získali a vÏdy mûli platné
chrámové doporuãení, a kde je to
moÏné, aby pfiijali obfiady chrámo-
vého obdarování a chrámového peãe-
tûní. Za zpÛsobilou osobu se povaÏuje
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ten, kdo s Pánem uzavfiel smlouvy,
napfiíklad smlouvu kfitu, a pilnû usi-
luje o jejich dodrÏování.

Fyzická a ãasná pfiíprava

Vedoucí mohou ãlenÛm pomáhat pfii
naplÀování jejich fyzick˘ch a ãasn˘ch
potfieb tím, Ïe je budou uãit o sobûs-
taãnosti a pfiipravenosti na neãekané
situace. Vedoucí mohou ãleny uãit, jak
Ïít podle zákona desátku a zákona
pÛstu, povzbuzovat je, aby Ïili
v mezích sv˘ch moÏností, a pfiidûlit
jim domácí a nav‰tûvující uãitele, aby
nad nimi bdûli a pomáhali jim.

Vedoucí mají vyhledávat chudé a
potfiebné v odboãce a pomáhat o nû
peãovat a uãit ãleny odboãky, aby
ãinili podobnû.

Dal‰í informace o tom, jak mohou ãle-
nové uspokojovat své fyzické potfieby,
najdete v Pfiíruãce pro rodinu.

Chrámové obfiady a rodinná
historie

Kromû pfiijetí chrámov˘ch obfiadÛ
pro sebe mohou ãlenové napomáhat
vykupovat mrtvé tím, Ïe naleznou
údaje o sv˘ch pfiedcích a vykonají
za nû chrámové obfiady. Zpoãátku se
mají zamûfiit na první ãtyfii generace
sv˘ch pfiedkÛ. Vedoucí mohou ãle-
nÛm pomáhat tím, Ïe je budou vyu-
ãovat naukám, které pojednávají o
vykoupení zemfiel˘ch, povzbuzovat
je, aby pfiipravovali jména k prove-
dení chrámov˘ch obfiadÛ, a kde je
to moÏné, aby vykonávali chrámové
obfiady za své pfiedky i dal‰í zemfielé.
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KnûÏství

KnûÏství je moc a pravomoc BoÏí.
Pomocí tohoto knûÏství koná BÛh své
dílo, kter˘m je „uskuteãniti nesmrtel-
nost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka“ ( MojÏí‰
1:39). JeÏí‰ Kristus dovoluje zpÛso-
bil˘m muÏÛm, ktefií jsou ãleny Církve,
aby byli nositeli Jeho knûÏství. KdyÏ
jsou tito muÏi vysvûceni do knûÏství,
mohou získat oprávnûní vykonávat
Pánovo dílo, jako napfiíklad kázat
evangelium, vykonávat knûÏské
obfiady a slouÏit podle toho, k ãemu
jsou povoláni, v království BoÏím na
zemi.

„V Církvi jsou dvû knûÏství, totiÏ
Melchisedechovo a Aronovo“ (NaS
107:1). Nebe‰tí poslové navrátili knûÏ-
skou pravomoc na zem prostfiednic-
tvím proroka Josepha Smitha.

Melchisedechovo knûÏství 
Melchisedechovo knûÏství je vy‰‰í
knûÏství. Jeho jméno pochází od
v˘znaãného vysokého knûze, kter˘
Ïil v dobû Abrahamovû (viz NaS
107:2–5). Bratfií, ktefií jsou nositeli
tohoto knûÏství, mají moc a pravo-
moc zaujímat vedoucí pozice v Církvi
a fiídit kázání evangelia. Mohou pfied-
sedat, jsou-li povoláni, v misiích,
okrscích, odboãkách a kvorech.

Pfiedtím, neÏ mÛÏe b˘t muÏ vysvûcen
do úfiadu v Melchisedechovû knûÏství,
musí mu b˘t Melchisedechovo knûÏ-
ství nejprve pfiedáno. Poté je vysvûcen
do úfiadu v tomto knûÏství. Úfiady
v tomto knûÏství jsou star‰í, vysok˘
knûz, patriarcha, sedmdesátník a
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apo‰tol. Vedoucí knûÏství v misii nebo
okrsku organizují bratfií, ktefií jsou
nositeli Melchisedechova knûÏství,
do kvor star‰ích v misii nebo okrsku.
KaÏdému kvoru star‰ích pfiedsedá
president. Vyuãuje ãleny kvora jejich
povinnostem a povzbuzuje mezi
nimi pocity bratrství. V‰ichni bratfií
v odboãce, ktefií jsou nositeli Melchise-
dechova knûÏství, jsou ãleny kvora
star‰ích.

Star‰í a pfiedsednictvo kvora star‰ích

Star‰í mají vyuãovat, vysvûtlovat,
kfitít a dohlíÏet nad Církví. Kromû
toho, Ïe mají pravomoc a zodpovûd-
nosti úfiadÛ Aronova knûÏství, mohou
star‰í dávat dar Ducha Svatého, Ïeh-
nat nemocn˘m a vykonávat dal‰í
obfiady (viz „KnûÏské obfiady a
poÏehnání“ v Pfiíruãce pro rodinu).
Jsou-li oprávnûni sv˘mi vedoucími
knûÏství, mohou star‰í pfiedsedat cír-
kevním shromáÏdûním, pokud není
pfiítomen oprávnûn˘ vysok˘ knûz.
(Viz NaS 20:42–45; 107:11.)

Má-li odboãka zpÛsobilé muÏe, ktefií
jsou nositeli Melchisedechova knûÏ-
ství, mÛÏe pfiedsednictvo misie nebo
okrsku podle vedení Ducha zorgani-
zovat v odboãce kvorum star‰ích a
jednoho z ãlenÛ kvora povolat a usta-
novit presidentem kvora. S rostoucím
poãtem star‰ích v odboãce mÛÏe
pfiedsednictvo misie povolat a ustano-
vit dva rádce presidenta kvora star-
‰ích. KaÏdé kvorum star‰ích mÛÏe

mít aÏ 96 ãlenÛ. Kvorum poskytuje
pfiíklad, pomoc a vedení otcÛm i
ostatním ãlenÛm kvora.

President kvora star‰ích slouÏí pod
vedením presidenta okrsku nebo
misie a jemu se zodpovídá. President
kvora také pracuje pod vedením presi-
denta odboãky jako ãlen v˘konného
v˘boru odboãky a jako ãlen rady
odboãky. President kvora pfiedsedá
ostatním ãlenÛm kvora v odboãce a
dává jim pfiíklad. Pracuje spoleãnû
s presidentem odboãky pfii organizo-
vání a uskuteãÀování domácího uãení,
aby zajistil, Ïe Církev zÛstává aktivnû
ve styku se v‰emi ãleny odboãky.

President kvora uãí ãleny kvora
evangeliu a jejich povinnostem
v Melchisedechovû knûÏství (viz
NaS 107:89). Povzbuzuje je, aby slou-
Ïili s radostí a pokorou, pfiedev‰ím
ve sv˘ch povinnostech manÏelÛ a
otcÛ. Uãí je, jak vykonávat knûÏské
obfiady, a pfiipravuje projekty sluÏby
a ãinnosti, které pomáhají ãlenÛm a
vytváfiejí v kvoru ducha bratrství. Je
zodpovûdn˘ za duchovní i ãasné
blaho ãlenÛ kvora.

President kvora star‰ích povûfiuje
jako domácí uãitele nositele Melchise-
dechova knûÏství a dospûlé nositele
Aronova knûÏství (ve vûku 19 let a
více) a se svolením presidenta
odboãky povûfiuje jako domácí uãitele
mladé muÏe, ktefií jsou uãiteli a knûzi
v Aronovû knûÏství. Domácí uãitelé
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jsou rozdûleni do dvojic bûhem osob-
ních pohovorÛ. Po schválení presi-
dentem odboãky mÛÏe president
kvora star‰ích povûfiit manÏelku
muÏe, kter˘ je nositelem Melchisede-
chova knûÏství, aby svého manÏela
doprovázela na náv‰tûvách tam,
kde je konkrétnû zapotfiebí manÏel-
sk˘ pár.

President kvora uãí ãleny kvora o
smyslu domácího uãení (viz strany
6–7) a inspiruje je, aby domácí uãení
vykonávali dobfie. âlen pfiedsednictva
kvora se pravidelnû schází s domá-
cími uãiteli k pohovoru, aby pfiijal
zprávu o náv‰tûvách, které vykonali,
a dozvûdûl se o potfiebách ãlenÛ.

President kvora star‰ích dohlíÏí na
domácí uãení a prÛbûÏnû informuje
presidenta odboãky o náv‰tûvách
domácího uãení a o potfiebách jednot-
liv˘ch ãlenÛ a o problémech, které pfii
náv‰tûvách domácího uãení vyvstaly.

President kvora povzbuzuje ãleny
kvora, aby se úãastnili církevních
shromáÏdûní a ãinností a aby slouÏili
druh˘m. Pomáhá muÏÛm, ktefií
nebyli vysvûceni do knûÏství, a dále
nositelÛm Aronova knûÏství, ktefií
jsou star‰í 18 let, aby se pfiipravili na
pfiijetí Melchisedechova knûÏství a
chrámov˘ch obfiadÛ. Domácí uãitelé
mu v tomto úsilí pomáhají, ãasto v‰ak
je tfieba, aby se na tomto úkolu podí-
lel president kvora osobnû.

Vysok˘ knûz, patriarcha,
sedmdesátník a apo‰tol

Pro více informací o úfiadech vyso-
kého knûze, patriarchy, sedmdesát-
níka a apo‰tola, viz Zásady evangelia,
kapitola 14.

Domácí uãení

Domácí uãitelé jsou bratfií, ktefií jsou
nositeli knûÏství a ktefií jsou povoláni,
aby pomáhali vedoucím knûÏství bdít
nad ãleny odboãky a posilovat je. Jako
domácí uãitelé mohou slouÏit muÏi,
ktefií jsou nositeli Melchisedechova a
Aronova knûÏství, s v˘jimkou jáhnÛ.

Úkolem domácích uãitelÛ je pravi-
delnû nav‰tûvovat ãleny, projevovat
jim lásku, uãit je evangeliu a zvát je,
aby pfii‰li ke Kristu. Domácí uãitelé
mají povzbuzovat otce, aby se modlili
a fiádnû starali o své rodiny. Domácí
uãitelé pomáhají ãlenÛm v dobû
nemoci, ztráty, osamûlosti, nezamûst-
nanosti a v jak˘chkoli dal‰ích zvlá‰t-
ních situacích. (Viz NaS 20:51, 53, 59.)
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Domácí uãitelé pfii sv˘ch náv‰tûvách
v pfiidûlen˘ch rodinách zastupují
Pána, presidenta odboãky a presi-
denta kvora. Poznávají zájmy a
potfieby ãlenÛ rodiny a projevují o nû
nelíãen˘ zájem. Pod vedením Ducha
se snaÏí vyuãovat evangeliu a posilo-
vat víru osob a rodin, které nav‰tû-
vují. Pokud je to moÏné, kaÏd˘
domácí uãitel má mít spoleãníka.

Domácí uãitelé:

• ZÛstávají v aktivním kontaktu
s kaÏd˘m pfiidûlen˘m ãlenem.

• Jednají s otcem jako s hlavou
rodiny (nebo s matkou nebo jin˘m
ãlenem, pokud v rodinû není otec)
a pomáhají mu vést ãleny rodiny
po cestû k nesmrtelnosti a vûãnému
Ïivotu.

• Pomáhají ãlenÛm posilovat víru
v JeÏí‰e Krista za pomoci poselství
z písem nebo od Ïijících prorokÛ,
napfiíklad z Poselství Prvního pfied-
sednictva, Liahony nebo Ensignu.

• Modlí se s tûmi, které nav‰tûvují, a
Ïehnají jim.

• Informují rodinu o shromáÏdûních
a akcích pofiádan˘ch kvorem nebo
odboãkou, o zvlá‰tních událostech
a pomáhají jim, aby se mohli
zúãastnit.

• Podávají zprávu presidentovi kvora
star‰ích (nebo presidentovi

odboãky, pokud odboãka nemá
kvorum star‰ích) o pokroku ãlenÛ.

• Povzbuzují ãleny rodiny a pomáhají
jim, aby získali v‰echny potfiebné
obfiady evangelia a aby dodrÏovali
s nimi spojené smlouvy.

• Povzbuzují ãleny v misionáfiské
práci, zpracovávání rodinné histo-
rie a v chrámové práci.

Obfiady a poÏehnání

KnûÏské obfiady jsou posvátné úkony,
které zjevil Pán a které se provádûjí
pravomocí knûÏství. KnûÏská poÏeh-
nání se udûlují pro uzdravení, útûchu
a povzbuzení. Pfiíkladem knûÏsk˘ch
obfiadÛ jsou kfiest a Ïehnání a rozná-
‰ení svátosti. Nûkteré obfiady mohou
vykonávat bratfií, ktefií jsou nositeli
Aronova knûÏství, ale vût‰inu obfiadÛ
mohou vykonávat pouze nositelé Mel-
chisedechova knûÏství (viz „Aronovo
knûÏství” v této pfiíruãce a v Pfiíruãce
pro rodinu). Presidenti odboãek a presi-
denti kvora star‰ích mají bratfií uãit
zpÛsobu, jak obfiady vykonávat. Tito
vedoucí pomáhají otcÛm, aby se pfii-
pravili a byli zpÛsobilí vykonávat
obfiady pro ãleny své rodiny. Bratfií,
ktefií udûlují poÏehnání a vykonávají
obfiady, se musejí pfiipravovat Ïivotem
podle zásad evangelia a usilováním
o vedení Ducha Svatého. V‰echny
obfiady a poÏehnání vykonávají
dÛstojn˘m zpÛsobem. KaÏd˘ obfiad
má b˘t vykonáván:
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1. Ve jménu JeÏí‰e Krista

2. Pravomocí knûÏství

3. Za dodrÏení v‰ech nutn˘ch
postupÛ, jako napfiíklad pouÏití
pfiedepsan˘ch slov nebo posvûce-
ného oleje.

4. V nûkter˘ch pfiípadech aÏ poté, co
ho schválí urãen˘ vedoucího knûÏ-
ství, kter˘ je nositelem patfiiãn˘ch
klíãÛ. Mezi obfiady, které vyÏadují
schválení vedoucím knûÏství, patfií
pojmenování a poÏehnání dítûte, prove-
dení kfitu a konfirmace, pfiedání knûÏ-
ství a vysvûcení do knûÏského úfiadu,
Ïehnání a rozná‰ení svátosti a zasvû-
cení hrobÛ.

Pokyny k provádûní jednotliv˘ch
obfiadÛ a poÏehnání naleznete v Pfií-
ruãce pro rodinu.

Aronovo knûÏství

Aronovo knûÏství je „pfiídavkem
k vût‰ímu neboli Melchisedechovu
knûÏství“ (NaS 107:14). Je pojmeno-
váno podle Arona, MojÏí‰ova bratra,
protoÏe bylo pfieneseno na nûj a na

jeho potomky. Bratfií, ktefií jsou nosi-
teli Aronova knûÏství, mají pravomoc
vykonávat nûkteré knûÏské obfiady.
KnûÏí mohou kfitít, Ïehnat svátost a
vysvûcovat knûze, uãitele a jáhny.
KnûÏí a uãitelé mohou pfiipravovat
svátost. KnûÏí, uãitelé a jáhnové
mohou rozná‰et svátost. (Viz NaS
107:13–14, 20.)

Po pfiedání Aronova knûÏství je
dotyãn˘ bratr vysvûcen do úfiadu
v tomto knûÏství. Tyto úfiady jsou
jáhen, uãitel a knûz. Pod vedením
Ducha a podle poãtu bratfií mÛÏe pre-
sident odboãky, kter˘ je souãasnû pre-
sidentem Aronova knûÏství v odboãce,
zorganizovat bratry ve stejném úfiadu
knûÏství do kvora jáhnÛ (vûková sku-
pina 12–13), uãitelÛ (vûková skupina
14–15) a knûÏí (vûková skupina 16–18).

President odboãky, kter˘ je drÏitelem
klíãÛ pfiedsednictví v Aronovû knûÏ-
ství, je presidentem Aronova knûÏství
v odboãce. Je presidentem kvora
knûÏí a mÛÏe povolat dva zpÛsobilé
knûze, aby byli jeho asistenty v kvoru
knûÏí. MÛÏe také povolat zpÛsobi-
lého uãitele a zpÛsobilého jáhna, aby
slouÏili jako presidenti kvora uãitelÛ
a kvora jáhnÛ. On sám nebo povû-
fien˘ rádce mÛÏe povolat dva rádce
presidentÛm kvora uãitelÛ a kvora
jáhnÛ a tak ustanovit pfiedsednictva
tûchto kvor. Mají-li kvora dostatek
ãlenÛ, mÛÏe ãlen pfiedsednictva
odboãky povolat v kaÏdém kvoru
mladého muÏe, kter˘ bude slouÏit
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jako tajemník kvora. President
odboãky ustanovuje své asistenty
v kvoru knûÏí a presidenty v kvorech
uãitelÛ a jáhnÛ. âlen pfiedsednictva
odboãky ustanovuje rádce v pfiedsed-
nictvech kvor a tajemníky.

Po úvodní ãásti knûÏského shromáÏ-
dûní se Aronovo knûÏství schází pod
vedením presidenta odboãky oddû-
lenû od nositelÛ Melchisedechova
knûÏství.

Poté, co president odboãky zorgani-
zuje kvora Aronova knûÏství, pod
vedením Ducha povolá a ustanoví
muÏe, kter˘ je nositelem Melchisede-
chova knûÏství nebo byl vysvûcen do
úfiadu knûze v Aronovû knûÏství, aby
slouÏil jako president Mlad˘ch muÏÛ.
President Mlad˘ch muÏÛ spolupra-
cuje s pfiedsednictvem odboãky a
pfiedsednictvy kvor Aronova knûÏství
za úãelem posílení kaÏdého ãlena jed-
notliv˘ch kvor ve vífie v JeÏí‰e Krista
a s cílem prohloubit jeho znalosti
zásad znovuzfiízeného evangelia a
oddanost Ïivotu podle tûchto zásad.

Cílem Aronova knûÏství je pomáhat
v‰em, ktefií jsou do tohoto knûÏství
vysvûceni:

• Obrátit se k evangeliu JeÏí‰e Krista
a Ïít podle jeho uãení.

• Vûrnû slouÏit v knûÏsk˘ch povolá-
ních a plnit zodpovûdnosti kaÏdého
knûÏského úfiadu.

• Poskytovat smysluplnou sluÏbu.

• Pfiipravovat se Ïít zpÛsobile tak,
aby mohli pfiijmout Melchisede-
chovo knûÏství a chrámové obfiady.

• Pfiipravovat se ãestnû slouÏit na
misii na pln˘ úvazek.

• Dosáhnout nejvy‰‰ího moÏného
stupnû vzdûlání a pfiipravovat se
na roli zpÛsobilého manÏela a otce.

• Projevovat náleÏitou úctu k Ïenám,
dívkám a dûtem.

President odboãky spolupracuje
s pfiedsednictvy kvor Aronova knûÏ-
ství pfii plánování shromáÏdûní kvor,
projektÛ sluÏby a akcí, které pomáhají
v dosaÏení tûchto cílÛ. Pofiádané akce
mají poskytovat hodnotné prostfiedí,
kde mohou mladí muÏi získávat pfiá-
tele, poskytovat sluÏbu a rozvíjet své
dovednosti spoleãnû s dal‰ími mla-
d˘mi muÏi, ktefií mají podobné
názory a Ïijí podle podobn˘ch zásad.

Pfiedsednictva kvor Aronova knûÏství
a pfiedsednictva tfiíd Mlad˘ch Ïen
mohou ve spolupráci s dospûl˘mi
vedoucími Mlad˘ch muÏÛ a Mlad˘ch
Ïen pfiipravovat spoleãné akce Aro-
nova knûÏství a Mlad˘ch Ïen, které
se konají pod dohledem presidenta
odboãky. Spoleãné akce se naz˘vají
Vzájemné sdruÏení.

Jáhen

ZpÛsobil˘ mlad˘ muÏ, kter˘ byl
pokfitûn a konfirmován, mÛÏe b˘t
vysvûcen jáhnem po dosaÏení nejménû
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12 let vûku. Jáhnové mají obvykle za
úkol rozná‰et svátost, peãovat o cír-
kevní budovy a pozemky, pomáhat pfii
péãi o potfiebné a plnit zvlá‰tní úkoly,
jako napfiíklad shromaÏìovat postní
obûti.

Kvorum jáhnÛ mÛÏe tvofiit aÏ 12
jáhnÛ (viz NaS 107:85).

Uãitel

ZpÛsobil˘ mlad˘ muÏ mÛÏe b˘t
vysvûcen uãitelem po dosaÏení nej-
ménû 14 let vûku. Uãitelé mají kromû
ve‰ker˘ch pravomocí a zodpovûd-
ností jáhnÛ moÏnost pfiipravovat svá-
tost a slouÏit jako domácí uãitelé.

Kvorum uãitelÛ mÛÏe tvofiit aÏ 24 uãi-
telÛ (viz NaS 107:86).

Knûz

ZpÛsobilí bratfií mohou b˘t vysvûceni
knûzem po dosaÏení nejménû 16 let
vûku. Obvykle jsou dospûlí novû
pokfitûní ãlenové Církve vysvûceni
do úfiadu knûze pfiedtím, neÏ mají
dostatek zku‰eností, aby mohli b˘t
vysvûceni star‰ími.

Kromû ve‰ker˘ch pravomocí a zodpo-
vûdností jáhnÛ a uãitelÛ mohou knûÏí
kfitít a Ïehnat svátost a mohou vést
shromáÏdûní, pokud není pfiítomen
Ïádn˘ nositel Melchisedechova knûÏ-
ství (viz NaS 20:46–51).

Kvorum knûÏí mÛÏe tvofiit aÏ 48
knûÏí (viz NaS 107: 87–88).
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Pomocné organizace

V odboãce se nejprve zakládá organi-
zace knûÏství. Vzroste-li poãet ãlenÛ
a jsou-li k dispozici dal‰í vedoucí a
místa pro shromaÏìování, mÛÏe pre-
sident odboãky zorganizovat
pomocné organizace knûÏství,
rozhodne-li, Ïe jsou zapotfiebí. Mezi
pomocné organizace patfií Pomocné
sdruÏení, Mladí muÏi, Mladé Ïeny,
Primárky a Nedûlní ‰kola.

Dokud nemá odboãka dostateãn˘
poãet Ïen, mlad˘ch Ïen a dûtí, aby se
mohly rozdûlit do samostatn˘ch sku-
pin pomocn˘ch organizací, scházejí
se spoleãnû pod vedením presidentky
Pomocného sdruÏení.

Pomocné sdruÏení
Pomocné sdruÏení pomáhá vedoucím
knûÏství tak, Ïe povzbuzuje dospûlé
sestry (ve vûku 18 let a více), aby
budovaly víru v Pána JeÏí‰e Krista.
Pomocné sdruÏení pomáhá Ïenám
a jejich rodinám pfiijít ke Kristu a Ïít
zpÛsobile, aby mohly mít vedení
Ducha Svatého. Sestry z Pomocného
sdruÏení vyuãují a uãí se naukám
evangelia, poskytují milosrdnou
sluÏbu, rozvíjejí dovednosti potfiebné
pro vedení domácnosti, posilují
rodinné vztahy a slouÏí kaÏdé sestfie
a podporují ji.

Má-li odboãka alespoÀ dvû ãlenky –
Ïeny, mÛÏe president odboãky 
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zorganizovat Pomocné sdruÏení. Pod
vedením presidenta odboãky presi-
dentka Pomocného sdruÏení:

• ¤ídí nebo vede tfiídu pro dospûlé
Ïeny (ve vûku 18 let a více) na
nedûlním shromáÏdûní v dobû, kdy
jsou muÏi a mladí muÏi na knûÏ-
ském shromáÏdûní.

• Spolupracuje s presidentem odboãky
a informuje jej o potfiebách a ãinnos-
tech Ïen, mlad˘ch Ïen a dûtí.

• Pomáhá presidentovi odboãky pfii
vyhledávání potfiebn˘ch a pfii péãi
o nû.

Mladí muÏi
Viz „Aronovo knûÏství” na stranách
8–10 v této pfiíruãce.

Mladé Ïeny

Pfiedsednictvo odboãky má v podstatû
stejnou zodpovûdnost za mladé Ïeny
ve vûku 12 aÏ 18 let jako za mladé
muÏe ve stejném vûku.

Organizace Mlad˘ch Ïen pomáhá
dívkám (ve vûku 12 aÏ 17 let), aby se

obrátily k evangeliu JeÏí‰e Krista,
ctily své rodiãe, pfiipravovaly se na
posvátné chrámové smlouvy a jejich
dodrÏování, aby se staly zpÛsobil˘mi
manÏelkami a matkami a aby posky-
tovaly sluÏbu. Mladé Ïeny jsou vyu-
ãovány evangeliu na nedûlních
shromáÏdûních a pfii setkáních 
v prÛbûhu t˘dne.

Mladé Ïeny ve vûku 12 aÏ 17 let se
scházejí oddûlenû od Pomocného
sdruÏení od doby, kdy president
odboãky stanoví, Ïe v odboãce je
dostateãn˘ poãet mlad˘ch Ïen. MÛÏe
je zorganizovat do tûchto tfiíd: Dívka
z úlÛ (vûková skupina 12–13 let),
Dívka rÛÏí (vûková skupina 14–15 let)
a Vavfiínová dívka (vûková skupina
16–17 let). V kaÏdé z tûchto tfiíd mÛÏe
povolat a ustanovit zpÛsobilou mla-
dou Ïenu jako presidentku tfiídy. âlen
pfiedsednictva odboãky také mÛÏe
povolat a ustanovit dal‰í dvû mladé
Ïeny jako rádkynû kaÏdé presidentce
a dále tajemnici tfiídy v pfiípadû, Ïe
tfiída má dostatek mlad˘ch Ïen.

Pod vedením presidenta odboãky
spolupracuje pfiedsednictvo Mlad˘ch
Ïen (dospûlé Ïeny) s pfiedsednictvem
odboãky a pfiedsednictvy tfiíd Mla-
d˘ch Ïen (dívky), aby kaÏdou mla-
dou Ïenu posilovalo ve vífie v JeÏí‰e
Krista a prohlubovalo její porozu-
mûní zásadám znovuzfiízeného evan-
gelia a její oddanost Ïít podle tûchto
zásad. Nedûlní lekce a hodnotné akce
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v prÛbûhu t˘dne mohou pfii dosaho-
vání tûchto cílÛ pomoci.

Pfiedsednictva tfiíd Mlad˘ch Ïen a
pfiedsednictva kvor Aronova knûÏství
mohou ve spolupráci s dospûl˘mi
vedoucími Mlad˘ch muÏÛ a Mlad˘ch
Ïen pfiipravovat spoleãné akce Aro-
nova knûÏství a Mlad˘ch Ïen, které
se konají pod dohledem presidenta
odboãky. Spoleãné akce se naz˘vají
Vzájemné sdruÏení.

Primárky

Primárky uãí dûti (ve vûku 3 aÏ 11 let)
evangeliu JeÏí‰e Krista a pomáhají jim
Ïít podle nûj. V Primárkách se dûti cítí
vítány, pociÈují Spasitelovu lásku a
pociÈují radost, kterou pfiiná‰í evange-
lium.

Motto Primárek je: „A v‰echny dûti
tvé budou pouãovány Pánem; a
velik˘ bude pokoj dûtí tv˘ch” (3. Nefi
22:13.) Primárky pomáhají vedoucím
knûÏství pfii naplÀování poslání Cír-
kve tím, Ïe dûti povzbuzují ve studiu
písem, modlitbû a následování pfií-
kladu JeÏí‰e Krista. Cílem Primárek je:

• Uãit dûti, Ïe jsou dûti BoÏí a Ïe
Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus je
milují.

• Pomáhat dûtem, aby se nauãily
milovat Nebeského Otce a JeÏí‰e
Krista.

• Pomáhat dûtem v pfiípravû na kfiest,
pfiijetí Ducha Svatého a dodrÏování
smluv a slibÛ, které dají pfii kfitu.

• Pomáhat dûtem prohlubovat poro-
zumûní plánu evangelia a umoÏÀo-
vat jim Ïít podle zásad evangelia.

• Pomáhat chlapcÛm pfii pfiípravû na
pfiijetí knûÏství a pfii udrÏení zpÛso-
bilosti pro pouÏívání knûÏství tak,
aby Ïehnali ÏivotÛm druh˘ch a
slouÏili jim.

• Pomáhat dívkám pfii pfiípravû na
to, aby se staly spravedliv˘mi mla-
d˘mi Ïenami, aby rozumûly poÏeh-
náním knûÏství a chrámu a aby
mohly slouÏit druh˘m.

Vedoucí a uãitelé knûÏství i Primárek
pomáhají rodiãÛm pfii v˘uce dûtí
evangeliu JeÏí‰e Krista a usilují pfiitom
o vedení Ducha Svatého a naslouchají
mu. KaÏdé dítû v Primárkách potfie-
buje cítit lásku starostliv˘ch uãitelÛ a
vedoucích, pfiedev‰ím dûti, které
doma nemají silnou oporu pro Ïití
podle zásad evangelia.

Pokud je dostateãn˘ poãet dûtí, schá-
zejí se oddûlenû od Ïen a mlad˘ch Ïen
k v˘uce ve tfiídû a k spoleãnému
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zamûstnání v dobû, kdy probíhá
Nedûlní ‰kola a Pomocné sdruÏení a
Mladé Ïeny. Odboãka mÛÏe pfiíleÏi-
tostnû zorganizovat pro dûti z Primá-
rek setkání i jindy neÏ v nedûli.
Podrobnûj‰í pokyny ohlednû spoleã-
ného zamûstnání a akcí v prÛbûhu
t˘dne je moÏné získat od vedoucích
knûÏství.

Nedûlní ‰kola
Nedûlní ‰kola pomáhá ãlenÛm i
zájemcÛm o Církev ve vûku 12 let
a více, aby se uãili evangeliu JeÏí‰e
Krista a Ïili podle zásad evangelia,
tím, Ïe jim bûhem nedûlního shro-
máÏdûní poskytuje pouãení a pokyny.
Uãitelé Nedûlní ‰koly povzbuzují
ãleny, aby:

• Studovali písma.

• DodrÏovali pfiikázání.

• Pfiijali nezbytné obfiady a dodrÏo-
vali s nimi související smlouvy
evangelia.

Na Nedûlní ‰kolu dohlíÏí pfiedsed-
nictvo Nedûlní ‰koly. President
doporuãuje moÏné budoucí uãitele
presidentovi odboãky. Pfiedsednictvo
odboãky povolává a ustanovuje uãi-
tele, ktefií budou provádût v˘uku ve
tfiídách Nedûlní ‰koly. Pfii malém
poãtu ãlenÛ v odboãce se dospûlí i
mládeÏ scházejí spoleãnû, pokud je
to v‰ak co do poãtu moÏné, mohou
se scházet oddûlenû.
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Osnovy a zdokonalování uãitelÛ

Osnovy
Církev poskytuje vedoucím knûÏ-
sk˘ch kvor a pomocn˘ch organizací
v˘ukové materiály zafiazené do
osnov. Pfiedsednictvo území vydává
pokyny, které z materiálÛ se v daném
roce pouÏívají. Pokyny jsou také pfii-
loÏeny s kaÏdoroãní zásilkou tiskovin
z církevního distribuãního stfiediska
nebo stfiediska sluÏeb. Od vedoucích
knûÏství je moÏné získat Informace o
studijních osnovách pro vedoucí knûÏství
a pomocn˘ch organizací (36363 121),
které obsahují pfiehled osnov pro
v˘uku v Církvi. Vedoucí a uãitelé jsou

povzbuzováni k tomu, aby pouÏívali
pouze schválené církevní v˘ukové
materiály a neopírali se o komerãnû
dostupné produkty.

Pro oÏivení a obohacení lekcí uvede-
n˘ch v pfiíruãkách pro v˘uku je
moÏné ãerpat z Poselství Prvního pfied-
sednictva, Poselství nav‰tûvujících uãite-
lek nebo z Liahony. Tyto materiály jsou
dostupné v ti‰tûné formû i elektro-
nické podobû na oficiální církevní
internetové adrese www.lds.org.
V zemích, kde je k dispozici Liahona,
by si v˘tisk mûla pfiedplatit kaÏdá
rodina.
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Zdokonalování uãitelÛ
Rodiãe, vedoucí i uãitelé mají posvát-
nou zodpovûdnost vyuãovat evange-
liu JeÏí‰e Krista. Díky jejich úsilí se
lidé kolem nich mohou nauãit, jak
uplatÀovat pravdivé zásady evangelia
v kaÏdodenním Ïivotû. Pán fiekl: „A
dávám vám pfiikázání, Ïe budete uãiti
jeden druhého nauce království. Uãte
pilnû a milost má vás bude prová-
zeti.“ (NaS 88:77–78.)

Za kvalitu v˘uky v odboãce zodpo-
vídá pfiedsednictvo odboãky. V pfií-
padû, Ïe odboãka má dostatek sil,
povolá pfiedsednictvo bratra nebo
sestru jako koordinátora zdokonalo-
vání uãitelÛ v odboãce.

Dal‰í informace o v˘uce a zdokonalo-
vání uãitelÛ jsou uvedeny v Pfiíruãce
pro v˘uku.
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Vedení

SpasitelÛv pfiíklad
Ná‰ Spasitel, JeÏí‰ Kristus, dal doko-
nal˘ pfiíklad pro ãleny, jak si poãínat
jako vedoucí v rodinû a v Církvi.
Miloval svého Otce a miloval ty, kte-
r˘m slouÏil. Îil, aby slouÏil druh˘m,
aby povznesl utlaãované a dal nadûji
zoufajícím.

JeÏí‰ rozumûl svému povolání a
s modlitbou a pílí je naplÀoval. VÏdy
ãinil vÛli svého Otce a Jemu vzdával
slávu, pro sebe o Ïádnou slávu neusi-
loval. V‰e obûtoval pro lidstvo, svÛj
Ïivot vydal na kfiíÏi a usmífiil hfiíchy
v‰ech lidí.

Budou-li vedoucí následovat pfiíklad
Spasitele, On zv˘‰í jejich schopnosti
konat Jeho dílo. Bude je inspirovat,

aby vûdûli, co mají fiíci a udûlat (viz
NaS 100:6). Vedoucí se doslova stanou
Jeho spolusluÏebníky pfii budování
království BoÏího. Stanou se studenty
písem, poznají nauky a zásady evan-
gelia a budou usilovat o to, aby jim
mohli vyuãovat ty, kter˘m slouÏí.

Povahové vlastnosti
vedoucích
Víra

V prÛbûhu své pozemské sluÏby
naléhal Spasitel na své uãedníky, aby
mûli víru (viz Matou‰ 17:14–21;
Luká‰ 8:22–25). Vedoucí v Církvi
musejí mít víru, Ïe JeÏí‰ Kristus je ná‰
Spasitel a Vykupitel. Tuto víru rozví-
její pomocí modlitby, studia písem a



dále poslu‰ností a pokáním. Pokud
v sobû vyÏivujeme seménko víry,
poroste v nás a ponese ovoce nade
v‰e vzácné a sladké (viz Alma 32:42).

Láska

Spasitel fiekl: „Pfiikázání nové dávám
vám, abyste se milovali vespolek;
jakoÏ já miloval jsem vás, abyste i
vy milovali jeden druhého. Po tomÈ
poznají v‰ickni, Ïe jste moji uãedlníci,
budete-li míti lásku jedni k druh˘m.“
(Jan 13:34–35.) Vedoucí mají milovat
ty, za které jim Pán dal zodpovûdnost.
Pokud vedoucí mají lásku k lidem,
chtûjí jim slouÏit, uãit je a pomoci jim
pracovat na jejich spáse.

Ve svûtû lidé obvykle nepovaÏují
vedoucí za sluÏebníky. Spasitel nás
v‰ak uãil slovy i pfiíkladem, Ïe
vedoucí by mûli slouÏit tûm, které
vedou. Dvanácti pravil: „A kdoÏ by
koli mezi vámi chtûl b˘t pfiední, budiÏ
vá‰ sluÏebník.“ (Matou‰ 20:27.) KdyÏ
slouÏíme druh˘m, slouÏíme Pánu (viz
Matou‰ 25:31–40; Mosiá‰ 2:17).

Poslu‰nost

JeÏí‰ Kristus byl dokonal˘m pfiíkladem
poslu‰nosti a odevzdání se vÛli Nebes-
kého Otce (viz Matou‰ 26:39; Jan 5:30).
Vedoucí potfiebují poslouchat Pánova
pfiikázání, aby mohli b˘t pfiíkladem
pro druhé a aby byli hodni vedení
Ducha Svatého. Poslu‰ností ukazujeme
lásku k Pánovi (viz Jan 14:15).
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Pánova pfiikázání jsou zjevována
v písmech, skrze církevní vedoucí a
nabádáním Ducha Svatého. Pokud
vedoucí tato pfiikázání poslouchají,
Pán jim pomÛÏe naplÀovat jejich
povolání.

Jednota

Ve své mocné pfiímluvné modlitbû
se Spasitel modlil za ty, ktefií v Nûj
budou vûfiit, aby byli jedno, tak
jako On a Otec jedno jsou (viz Jan
17:20–23). Jednota je pro úspûch
kaÏdé organizace v Církvi nezbytná.
Presidenti knûÏství a pomocn˘ch
organizací nemají pracovat nezávisle
na sv˘ch rádcích. Pfiedsednictva
mohou dokázat mnohem více, pokud
jsou jednotná a spoleãnû se radí.

ObûÈ

Mlad˘ bohat˘ muÏ se zeptal Spasi-
tele, co musí udûlat, aby mûl Ïivot
vûãn˘. „Ostfiíhej pfiikázání“ mu odpo-
vûdûl Pán. Mlad˘ muÏ fiekl, Ïe pfiiká-
zání dodrÏuje jiÏ od svého mládí, a
poté se zeptal: „âehoÏ mi se je‰tû
nedostává?“ JeÏí‰ vûdûl, co mûl na
srdci, a proto mu poradil, aby prodal
celé své jmûní, peníze rozdal chud˘m
a následoval Jej. Ale mlad˘ muÏ „ode-
‰el, smuten jsa, nebo mûl statku
mnoho“. (Viz Matou‰ 19:16–22.)

Tímto pfiíbûhem nás Pán uãí, Ïe
vedoucí musejí b˘t pfii Jeho následo-
vání ochotni obûtovat v‰e, co mají.
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Podobnû jako onen mlad˘ muÏ
mohou vedoucí b˘t povoláni, aby
obûtovali svÛj majetek, anebo pro
pokrok Pánova díla mÛÏe b˘t zapo-
tfiebí, aby obûtovali svÛj ãas, schop-
nosti a osobní cíle. Pokud vedoucí
pfiinesou obûÈ pro Pána a Jeho králov-
ství, On jim slibuje, Ïe jim bude Ïeh-
nat ve v‰ech vûcech. (Viz Matou‰
19:29; NaS 97:8–9.)

Úkoly vedoucích
Stanovení cílÛ

Vedoucí se uãí, Ïe ve sv˘ch povolá-
ních musejí naprosto nutnû vyhledá-
vat s modlitbou vedení od Pána, aby
se dozvûdûli Jeho vÛli. Stanovení cílÛ
pod vedením Ducha jim pomáhá pra-
covat na díle, které jim Pán dal.

Pfii stanovení cíle si vedoucí musejí
naplánovat zpÛsob, jak tohoto cíle
dosáhnout. President okrsku si napfií-
klad mÛÏe stanovit za cíl zv˘‰ení
náv‰tûvnosti na shromáÏdûních svá-
tosti v okrsku. Souãástí jeho plánu
mÛÏe b˘t, Ïe poÏádá presidenty
odboãek, aby vyzvali v‰echny ãleny
odboãky k závazku, Ïe budou shro-
máÏdûní svátosti nav‰tûvovat.

Vedoucí také mohou povzbuzovat
ãleny, aby si stanovovali osobní cíle a
dosahovali jich. Vedoucí mohou jed-
notliv˘m ãlenÛm cíle navrhovat, ti si je
v‰ak musejí sami stanovit spoleãnû se
zpÛsobem, jak tohoto cíle dosáhnout.

Plánování a delegování

Následující body pomohou vedou-
cím knûÏství i pomocn˘ch organizací
pfii plánování schÛzek, ãinností, pro-
jektÛ sluÏeb a cílÛ pro konání Pánova
díla a také mohou pomoci pfii nava-
zování pfiátelsk˘ch vztahÛ s ãleny a
pfii pfiátelení se s neãleny. Tyto body
mohou vedoucím pomoci pfii organi-
zování domácího uãení a nav‰tûvují-
cího uãení v rámci Pomocného
sdruÏení, a také pomohou vedoucím
knûÏství pfii povolávání ãlenÛ ke
sluÏbû v odboãce.

1. Plánujte a organizujte. Vedoucí plá-
nují v‰echny schÛzky, ãinnosti a cíle
tak, aby splÀovaly poslání evange-
lia. Pfii vytváfiení tûchto plánÛ se
vedoucí obracejí na druhé, napfií-
klad na své rádce, se Ïádostí o
námûty a pomoc pfii organizování.

2. Modlete se. Vedoucí se pfii vytvá-
fiení a uskuteãÀování tûchto plánÛ
modlí o vedení Ducha. Také se
modlí o vedení, aby vûdûli, koho
mají povolat na pomoc s dan˘m
úkolem.

3. Delegujte. Dobr˘ vedoucí vyz˘vá
ostatní k pomoci, protoÏe si je
vûdom toho, Ïe nemÛÏe, a ani
nemá dûlat v‰e sám. Deleguje, aby
druh˘m pomohl rozvíjet schopnosti
tím, Ïe jim dá pfiíleÏitost získat zku-
‰enosti. Nejprve jim vysvûtlí svÛj
zámûr. Poté jednotliv˘m osobám
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deleguje (pfiidûlí) konkrétní úkoly a
vysvûtlí zodpovûdnosti pfii plnûní
daného úkolu a poÏehnání, která
budou následovat.

4. Pomáhejte a podporujte. Poté, co
vedoucí dokonãí plánování, mod-
litby a delegování, podporuje ty, na
které delegoval jednotlivé zodpo-
vûdnosti. Uãí je, co potfiebují vûdût,
a nabízí jim pomoc, samotn˘ úkol,
kter˘ delegoval, v‰ak nedûlá. Proje-
vuje svou lásku a dÛvûru a povzbu-
zuje ãleny, aby vyuÏívali vlastní
nápady a inspiraci a netrvá na tom,
aby se úkoly vÏdy provádûly pfiesnû
podle nûho. âleny usmûrÀuje nebo
jim doporuãuje zmûnit zpÛsob
plnûní úkolu pouze tehdy, je-li to
nutné.

5. PrÛbûÏnû sledujte. Po pfiidûlení
úkolu vedoucí pravidelnû Ïádá o
zprávu o jeho plnûní. K tomu mÛÏe
vyuÏít neformální rozhovor, schÛzku
nebo osobní pohovor. Bûhem podá-
vání zprávy vedoucí dûkuje ãlenovi
za jeho práci a upfiímnû jej chválí a
povzbuzuje. Také se mÛÏe zab˘vat
zpÛsoby, jak je moÏné zadan˘ úkol
provést je‰tû lépe.

6. HodnoÈte. Po dokonãení zadaného
úkolu jej vedoucí vyhodnotí jednot-
livû s kaÏd˘m zúãastnûn˘m ãle-
nem. Vyjádfií své díky, probere
v˘znam splnûného úkolu a mÛÏe
ãlenovi zadat dal‰í úkol.

Pfiíprava programu jednání

Program jednání pfiedstavuje plán
schÛzky. MÛÏe obsahovat modlitby,
náboÏenské písnû, proslovy, ozná-
mení, organizaãní záleÏitosti, zprávy
o plnûní zadan˘ch úkolÛ, rozdûlení
nov˘ch úkolÛ a dal‰í v˘znamné zále-
Ïitosti. Písemná forma programu
pomáhá vedoucímu zajistit, Ïe se pro-
berou v‰echny dÛleÏité záleÏitosti a
Ïe ãas vymezen˘ pro schÛzku je vyu-
Ïit moudfie. Také mu pomáhá vést
schÛzku systematicky.

Program jednání obvykle pfiipravuje
osoba, která pfiedsedá nebo nese za
schÛzku zodpovûdnost. Tato osoba
zaji‰Èuje, Ïe program obsahuje
v‰echny body, které jsou nezbytné pro
naplnûní úãelu dané schÛzky. Osoba,
která pfiipravuje program jednání,
také urãuje, kolik ãasu je moÏné jed-
notliv˘m bodÛm vûnovat. Pokud je
na projednání v‰ech bodÛ málo ãasu,
je vhodné nûkteré z nich odloÏit na
pozdûj‰í jednání.

Vedení schÛzek

Osoba, která schÛzku vede, také na
této schÛzce vystupuje jako vedoucí.
Oznamuje jména tûch, ktefií se budou
modlit, hovofiit, vést hudbu nebo ktefií
se budou na schÛzce podílet jin˘mi
zpÛsoby. Ten, kdo schÛzku vede, má
vystupovat uctivû a vést schÛzku pod
vedením Ducha Pánû.
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Osoba, která schÛzce pfiedsedá, ji
mÛÏe sama vést nebo o vedení poÏá-
dat nûkoho jiného. President odboãky
mÛÏe napfiíklad poÏádat jednoho ze
sv˘ch rádcÛ, aby vedl shromáÏdûní
svátosti, nebo president kvora mÛÏe
poÏádat jednoho ze sv˘ch rádcÛ, aby
vedl schÛzku kvora. Podle stejné
zásady se postupuje i v pomocn˘ch
organizacích.

Rady
Pán svému království vládne podle
zásady rad. Osoby, které vedou
schÛzku rady, napfiíklad schÛzku
rady odboãky, schÛzku v˘konného
v˘boru knûÏství nebo schÛzku pfied-
sednictva knûÏství nebo pomocné
organizace (viz Pfiíruãka pro odboãku),
mají postupovat podle následujících
dÛleÏit˘ch zásad:

• Zamûfiujte se na nauky a zásady
evangelia, nikoli na to, co je
spekulativní.

• Zamûfiujte se na jednotlivé ãleny
a na to, jak je posílit v evangeliu,
a vÏdy pfiitom pamatujte na to, Ïe
je nutné zachovávat mlãenlivost
ohlednû dÛvûrn˘ch informací.

• Podporujte svobodné a otevfiené
vyjadfiování názorÛ a v‰echny
vyslechnûte. Vedoucí musejí b˘t
schopni naslouchat, stejnû jako
mluvit.

• Podporujte pfiedsedající vedoucí a
pomáhejte pfii uskuteãÀování jejich
rozhodnutí.

• Veìte s láskou a starostliv˘m
zájmem o potfieby a blaho v‰ech.

Mlãenlivost
Vedoucí nesmûjí sdûlovat dÛvûrné
informace nikomu, aÈ jiÏ je získali pfii
formálním pohovoru nebo neformál-
ním rozhovoru. Informace získané
bûhem pohovoru nebo vyznání a
takové informace, jako údaj o v˘‰i
placen˘ch desátkÛ a dal‰ích darÛ
konkrétních osob, je nutné udrÏovat
v naprosté dÛvûrnosti. Vedoucí nesmí
probírat soukromé záleÏitosti ãlenÛ
s ostatními, a to ani se sv˘mi rádci
nebo manÏelem ãi manÏelkou, pokud
k tomu nemají svolení dotyãné osoby.
Vedoucí, kter˘ nedokáÏe dÛslednû
zachovávat mlãenlivost o dÛvûrn˘ch
záleÏitostech, mÛÏe tímto zpÛsobem
oslabovat svûdectví a víru tûch, kte-
r˘m slouÏí, a také znehodnocovat
jejich dÛvûru vÛãi nûmu.
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Získávání církevních materiálÛ a informací 
o rodinné historii

Místní vedoucí i ostatní ãlenové
mohou získat církevní materiály,
jako jsou písma, studijní pfiíruãky,
církevní ãasopisy, garmenty a
chrámové obleãení z distribuãních
stfiedisek nebo stfiedisek sluÏeb,
z Distribuãního stfiediska v Salt Lake
City nebo prostfiednictvím oficiálních
internetov˘ch stránek Církve na
adrese www.lds.org.

Informace o práci na rodinné historii
je moÏné získat na internetov˘ch
stránkách Církve zamûfien˘ch na
rodinnou historii, které jsou na
adrese www.familysearch.org.
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