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Distribuce
Pfiíruãka pro odboãku je urãena pro vedoucí odboãek, ktefií jsou v Církvi noví a
mají omezené zku‰enosti v Církvi. Bude uÏiteãná i pro vedoucí v pokroãilej‰ích
oblastech. NastiÀuje úãel a organizaci odboãky a postupy pro její fungování.
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Úãel odboãky

JeÏí‰ Kristus bûhem své sluÏby ve
smrtelnosti zorganizoval na zemi
svou Církev. Po Jeho smrti se vûfiící
scházeli v kongregacích, aby uctívali
Boha, aby se uãili Jeho uãení, aby ho
praktikovali a aby si vzájemnû slou-
Ïili, inspirovali se a posilovali.
Spasitel slíbil: „Nebo kdeÏkoli shro-
máÏdí se dva neb tfii ve jménu mém,
tuÈ jsem já u prostfied nich.” (Matou‰
18:20.)

I dnes jsou ãlenové Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ organi-
zováni do kongregací. Malé kongre-
gace se naz˘vají odboãky a kaÏdé
odboãce pfiedsedá president odboãky.
Se souhlasem územního pfiedsednic-
tva mÛÏe president misie zorganizovat

odboãku tam, kde v oblasti Ïijí alespoÀ
dvû ãlenské rodiny a jeden ze ãlenÛ je
zpÛsobil˘ muÏ, kter˘ je nositelem
Melchisedechova knûÏství nebo zpÛ-
sobil˘m knûzem v Aronovû knûÏství.
ZpÛsobilá osoba je ta, která uzavfiela
smlouvy s Pánem, napfiíklad smlouvu
kfitu, a pilnû se je snaÏí dodrÏovat.

Na odboãku dohlíÏí president misie a
president odboãky se mu zodpovídá.
KdyÏ je v rámci misie v rozumné
zemûpisné vzdálenosti od sebe zorga-
nizován dostateãn˘ poãet odboãek,
mÛÏe president misie se souhlasem
územního pfiedsednictva tyto
odboãky zorganizovat do okrsku. 
Je-li odboãka souãástí zorganizova-
ného okrsku, dohlíÏí na presidenta
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odboãky pfiedsednictvo okrsku, které
se zase zodpovídá presidentovi misie.

Církev pfiipravila tuto pfiíruãku, aby
pomohla vedoucím odboãek nauãit
se zodpovûdnostem jejich povolání
a tomu, jak je mají plnit. V‰ichni
vedoucí a dal‰í ãlenové Církve mají
pomáhat naplÀovat poslání Církve,
kter˘m je pozvat v‰echny lidi, aby pfii-
‰li ke Kristu a byli v nûm zdokonalo-
váni. (Viz Moroni 10:32.) Aby bylo
toto poslání naplnûno, vedoucí pomá-
hají ãlenÛm:

• Hlásat evangelium JeÏí‰e Krista
kaÏdému národu, pokolení, jazyku
a lidu. Sdílet evangelium tím, Ïe
vydávají svûdectví, jak jsou nabá-
dáni Duchem. Misionáfii mají i
nadále pomáhat podporovat novû
obrácené bûhem jejich pfiechodu
k ãlenství v Církvi.

• Zdokonalovat Svaté. Pomáhat novû
obrácen˘m, aby v Církvi ãinili
pokrok, tím, Ïe zaji‰Èují, aby mûli
pfiítele, nûjak˘ úkol a aby byli
Ïiveni slovem BoÏím. Pomáhají jim,
aby pfiijímali obfiady a uzavírali

smlouvy evangelia, snaÏili se dodr-
Ïovat pfiikázání, jak slíbili, slouÏili
sv˘m bliÏním, peãovali o chudé a
potfiebné a vzájemnû se pfiátelili,
aby vybudovali obec Svat˘ch.

• Vykoupit mrtvé. Identifikovat
zemfielé pfiedky a vykonávat pro
nû chrámové obfiady, jak je to jen
rozumnû moÏné, aby se pfiipravo-
vali na oslavení rodiny.

Tato pfiíruãka mÛÏe pomoci vedou-
cím odboãek, jednotlivcÛm a rodi-
nám, aby se nauãili Ïít pod vlivem
Ducha Svatého tak, aby plnûní cír-
kevních povolání pro nû bylo v˘sa-
dou a radostí. Kromû této pfiíruãky
mohou b˘t uÏiteãná Písma, Pfiíruãka
pro vedoucí knûÏství a pomocn˘ch
organizací (31178 121), Pfiíruãka pro
rodinu (31180 121), Pfiíruãka pro
v˘uku (34595 121), Zásady evangelia
(06195 121), Gospel Fundamentals
(31129), Informace o studijních osnovách
pro vedoucí knûÏství a pomocn˘ch orga-
nizací (36363 121) a dal‰í církevní
publikace.
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Pfiedsednictvo odboãky

Pfii organizování odboãky president
misie nebo president okrsku se sou-
hlasem presidenta misie skrze inspi-
raci od Pána povolává a ustanovuje
zpÛsobilého muÏe, kter˘ je nositelem
Melchisedechova knûÏství, aby byl
presidentem odboãky. President misie
nebo okrsku udûlují presidentovi
odboãky klíãe pfiedsednictví. Není-li
zpÛsobil˘ nositel Melchisedechova
knûÏství k dispozici, mÛÏe b˘t presi-
dentem odboãky povolán a ustanoven
zpÛsobil˘ knûz.

Dokud v odboãce nejsou alespoÀ
dva ãlenové, ktefií jsou nositeli
Melchisedechova knûÏství, president
odboãky bdí nad ãleny a posiluje je,
nav‰tûvuje ãasto jejich domovy jako

domácí uãitel, vede shromáÏdûní svá-
tosti, fiídí ãinnosti a akce odboãky a
vyplÀuje zprávy. KdyÏ v odboãce
obdrÏí knûÏství více muÏÛ, president
misie mÛÏe pod vedením Ducha
Pánû povolat dva rádce presidenta
odboãky a referenta, aby pomáhal se
záznamy odboãky. President a jeho
dva rádci tvofií pfiedsednictvo
odboãky.

President odboãky je past˘fiem
odboãky, v lásce a laskavosti pfiedsedá
v‰em ãlenÛm odboãky. Dává pfiíklad
v pfiiná‰ení obûti zlomeného srdce a
zkrou‰eného ducha (viz 3. Nefi 9:20)
Pánu a svûdãí o boÏskosti Pána JeÏí‰e
Krista. President odboãky v rámci
odboãky:
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• Je pfiedsedajícím vedoucím knûÏství.

• Je v‰eobecn˘m soudcem.

• ¤ídí péãi o chudé a potfiebné.

• Peãuje o finance a záznamy odboãky.

âlenové pfiedsednictva odboãky bdí
nad ãleny odboãky a posilují je, vedou
spoleãné zahájení knûÏsk˘ch shro-
máÏdûní, pfiedsedají Aronovu knûÏ-
ství a vedou shromáÏdûní svátosti.

Pfiedsedající vedoucí
knûÏství
Jako pfiedsedajícímu vedoucímu
knûÏství byly presidentovi odboãky
pfiedány klíãe pfiedsednictví, aby
spravoval Pánovo dílo v odboãce.
Pfiedsedá v‰em ãlenÛm odboãky, bdí
nad nimi, posiluje je a uãí je, aby byli
zodpovûdní ve sv˘ch povoláních. 
Jak poãet ãlenÛ odboãky narÛstá,
pomáhají mu rádci v pfiedsednictvu
odboãky, vedoucí knûÏsk˘ch kvor a
domácí uãitelé. Povzbuzuje presidenta
kvora star‰ích, aby zajistil, Ïe jsou
povûfieni domácí uãitelé a Ïe kaÏdá
domácnost je pravidelnû nav‰tûvo-
vána. Pravidelné zprávy o domácím
uãení od presidenta kvora star‰ích
pomáhají presidentovi odboãky, aby
si byl vûdom potfieb ãlenÛ.

President odboãky dohlíÏí na kvora,
pomocné organizace a ãinnosti a akce
v odboãce s dÛrazem na mladé muÏe
Aronova knûÏství a na mladé Ïeny
stejného vûku. Je presidentem

Aronova knûÏství v odboãce. V rámci
bdûní nad mlad˘mi muÏi a mlad˘mi
Ïenami ve vûku 12 aÏ 18 let v odboãce
s nimi koná pravidelné pohovory, aby
jim pomohl nauãit se pfiedpisÛm
evangelia a Ïít podle nich a pfiipravit
se na budoucí Ïivot. ZdÛrazÀuje pfií-
pravu na misii a misii na pln˘ úvazek
pro mladé muÏe a pro mladé Ïeny,
které o ni mají zájem. Povolává mladé
muÏe, aby vedli kvora Aronova knûÏ-
ství. Také povolává ãleny, aby vedli
pomocné organizace odboãky
(Pomocné sdruÏení, Mladé muÏe,
Mladé Ïeny, Primárky a Nedûlní
‰kolu). (Dal‰í podrobnosti o pomoc-
n˘ch organizacích viz Pfiíruãka pro
vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organi-
zací.) Za pomoci sv˘ch rádcÛ povo-
lává ãleny, aby uãili lekce a slouÏili
v dal‰ích funkcích v odboãce. Provádí
pravidelné pohovory s vedoucími
kvor a pomocn˘ch organizací, aby
pfiijal zprávy o jejich povoláních a
aby se s nimi radil.

Pokud není pfiítomen ãlen pfiedsednic-
tva okrsku nebo misie, územní sedm-
desátník nebo generální autorita,
pfiedsedá president odboãky shromáÏ-
dûním svátosti, knûÏsk˘m shromáÏdû-
ním a dal‰ím shromáÏdûním odboãky,
kter˘ch se úãastní. President odboãky
zve tyto nav‰tûvující pfiedsedající auto-
rity, aby sedûly na pódiu. Svûdomitû se
snaÏí zajistit, aby v‰echna shromáÏ-
dûní a ãinnosti a akce pomáhaly ãle-
nÛm pfiijít ke Kristu.
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President odboãky fiídí vykonávání
vût‰iny obfiadÛ (viz Pfiíruãka pro
rodinu). Zaji‰Èuje, aby kaÏdá osoba,
která vykonává obfiad, mûla nezbyt-
nou knûÏskou pravomoc, byla zpÛso-
bilá a fiídila se patfiiãn˘m postupem.
Schvaluje vysvûcení a postup
v Aronovû knûÏství. Po poradû s presi-
dentem okrsku nebo misie doporuãuje
bratfií pro pfiijetí Melchisedechova
knûÏství a vysvûcení k úfiadu star‰ího.
Se souhlasem presidenta misie mÛÏe
president okrsku, president odboãky
nebo jin˘ zpÛsobil˘ muÏ, kter˘ je nosi-
telem Melchisedechova knûÏství, udû-
lovat Melchisedechovo knûÏství a
vysvûcovat star‰í.

V‰eobecn˘ soudce
President odboãky je v‰eobecn˘m
soudcem ãlenÛ odboãky. Provádí
s nimi pohovory, aby posoudil jejich
zpÛsobilost pro chrámové doporu-
ãení, vysvûcení, obfiady, povolání a
patriarchální poÏehnání. MÛÏe radit
ãlenÛm své odboãky, ktefií usilují o
duchovní vedení.

Aby presidentovi odboãky pomohl
v jeho zodpovûdnostech v‰eobecného
soudce, slibuje mu Pán dar rozli‰o-
vání. Je-li zpÛsobil˘ tento dar obdr-
Ïet, pomáhá mu poznat, co je v srdci
ãlovûka. Pomáhá mu vûdût, co má fiíci
a udûlat, aby ãlovûku pomohl.

Dopustí-li se ãlenové Církve pfie-
stupku, president odboãky je mÛÏe

povzbuzovat, aby ãinili pokání, a
pomáhat jim v tom, kdyÏ vyznávají
své hfiíchy jemu a Pánu.

Dopustí-li se ãlen závaÏného hfiíchu,
mÛÏe b˘t nutné formální církevní dis-
ciplinární opatfiení, vãetnû oficiální
zku‰ební lhÛty, pozastavení ãlensk˘ch
práv nebo vylouãení. President
odboãky záleÏitost prochází s presi-
dentem misie, kter˘ rozhoduje, zda je
nutná disciplinární rada. Pod vede-
ním presidenta misie mÛÏe president
okrsku nebo president odboãky, kter˘
je nositelem Melchisedechova knûÏ-
ství, pfiedsedat disciplinární radû.
Tyto rady jsou vedeny v duchu lásky.
Jejich zámûrem je pomoci provinilci
ãinit pokání a opût se tû‰it pln˘m
poÏehnáním evangelia.

Je-li president odboãky knûzem, není
oprávnûn b˘t v‰eobecn˘m soudcem.
V této situaci je v‰eobecn˘m soudcem
ãlenÛ odboãky president misie.

Péãe o chudé a potfiebné
President odboãky uãí ãleny, aby byli
sobûstaãní a pfiispívali postními obûÈmi
a tak pomáhali starat se o potfiebné.
Má posvátnou zodpovûdnost vyhledá-
vat zpÛsobilé chudé a potfiebné
v odboãce a pouÏívat postní obûti, aby
jim pomohl. President kvora star‰ích a
presidentka Pomocného sdruÏení mu
mohou pomáhat.
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President odboãky se fiídí církevními
zásadami a rozhoduje o tom, jak mají
b˘t pouÏívány postní obûti na pomoc
péãi o chudé a potfiebné.

Dohled nad financemi a
záznamy
President odboãky pfiijímá od ãlenÛ
odboãky desátky a obûti a zúãtovává
je. Na základû pokynÛ presidenta
okrsku nebo misie fiídí pouÏívání
v‰ech prostfiedkÛ odboãky a dispono-
vání s nimi, vyplÀuje v˘roãní koneãné
vyrovnání desátku a zaji‰Èuje, aby
záznamy a zprávy odboãky byly
pfiesné, aktuální a v souladu s církev-
ními zásadami. Za Ïádn˘ch okolností
nesmí nikdy Ïádn˘ vedoucí pouÏít
místní církevní prostfiedky k osob-
nímu prospûchu.

Zaji‰Èuje, aby odboãka shromaÏìovala
mûsíãní postní obûti spofiádan˘m
zpÛsobem. KdyÏ se ãlenové postí,
mají se v dobû dvou po sobû jdoucích
jídel zdrÏet potravy a nápojÛ a mají
vûnovat postní obûÈ, která se rovná
pfiinejmen‰ím hodnotû jídla a pití,
které by zkonzumovali.

Je-li president odboãky knûzem,
dohlíÏí na dary a v˘daje odboãky
president misie.

Ihned jakmile je to praktické, má
president odboãky povolat a ‰kolit
referenta, kter˘ je nositelem knûÏství,
platí pln˘ desátek, má silné svûdectví
o evangeliu a projevuje ochotu
poslouchat Pánova pfiikázání.
President odboãky zaji‰Èuje, aby se
referent pfii manipulaci s církevními
prostfiedky fiídil církevními zásadami.
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Pohovory

Pohovor je schÛzka mezi vedoucím
a jednou dal‰í osobou. Pfii pohovoru
vedoucí klade otázky, naslouchá, uãí
a udílí rady dal‰í osobû. Pohovory
poskytují pfiíleÏitost pro sdûlení infor-
mací nebo podání zprávy o úkolu
nebo povolání této osoby. Poskytují
také pfiíleÏitost pro udûlení pokynÛ
a rad. Pohovor je dobrou pfiíleÏitostí
k tomu, aby vedoucí uãil ãleny nau-
kám, zásadám a praktikám Církve a
vyuÏíval pfii tom Písma a uãení pro-
rokÛ posledních dnÛ.

Je-li alespoÀ jeden rodiã ãlenem
Církve a oba rodiãe se kfitem souhlasí,
president odboãky provádí pohovor
s dûtmi, které se blíÏí osmi letÛm
vûku, aby zjistil, jak jsou pfiipraveny

na kfiest a konfirmaci za ãlena Církve.
(U kandidátÛ, kter˘m je devût a více
let, a u osmilet˘ch dûtí, jejichÏ oba
rodiãe nejsou ãleny, provádûjí poho-
vor vedoucí misionáfii, aby zjistili
kandidátovu zpÛsobilost ke kfitu a
konfirmaci.) President odboãky pro-
vádí pohovor se ãleny odboãky, aby
zjistil zpÛsobilost k pfiijetí knûÏství,
postupu v knûÏství nebo sluÏbû v cír-
kevním povolání. President odboãky
a president misie provádûjí pohovor
se ãleny odboãky, aby zjistili zpÛsobi-
lost k pfiijetí chrámového doporuãení.

Tato doporuãení pomohou vedou-
cím uãinit pohovory uÏiteãnûj‰ími a
produktivnûj‰ími:
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1. Zvolte klidné místo, kde nebude
pohovor pfieru‰ován.

2. Informujte osobu, proã s ní poho-
vor provádíte.

3. Otázky pokládejte laskavû a pfiímo.

4. Dovolte osobû klást otázky a vyjad-
fiovat pocity.

5. Naslouchejte tomu, co osoba fiíká.

6. Rady, pokyny a úkoly udílejte jasnû.

7. Podûkujte osobû a povzbuìte ji, a
vede-li vás k tomu Duch, vydejte

svûdectví, pfieãtûte úryvek z Písem
a spoleãnû se pomodlete. Pomozte
osobû, aby se pfii odchodu cítila
posílena a aby cítila nadûji.

8. Pro pohovor si vyhraìte dostatek
ãasu tak, aby osoba necítila spûch.

Pfii provádûní pohovoru se Ïenou
má president odboãky tam, kde je to
moÏné, poÏádat nûkterého nositele
knûÏství, aby byl v pfiilehlé místnosti,
na chodbû nebo v hale.
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Povolávání ãlenÛ ke sluÏbû 
v církevních funkcích

KdyÏ vedoucí knûÏství povolávají
ãleny ke sluÏbû v církevních funkcích,
mají mít s kaÏdou osobou pohovor
v soukromí, aby poznali, zda je osoba
ke sluÏbû zpÛsobilá, zda má schop-
nosti, touhu a ãas vykonávat práci
onoho povolání a zda jí rodinná situ-
ace dovolí slouÏit.

KdyÏ vedoucí skrze inspiraci cítí, Ïe
osoba je pro funkci vhodná, poÏádá ji,
aby povolání pfiijala, a objasní jí, Ïe
povolání pochází od Pána. Jasnû
vysvûtlí povinnosti a poÏehnání

povolání a informuje osobu, Ïe po
pfiíslu‰né dobû sluÏby bude uvolnûna.

Dfiíve neÏ vedoucí povolá k nûjaké
funkci vdanou Ïenu, má se poradit
s jejím manÏelem a zajistit, aby ji pod-
poroval. KdyÏ vedoucí povolává
k nûjaké funkci muÏe, má zajistit, aby
ho jeho Ïena podporovala. Dfiíve neÏ
vedoucí povolá k sluÏbû v nûjaké cír-
kevní funkci dítû nebo dospívajícího
chlapce nebo dívku, má se poradit
s jeho rodiãi.
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Vyjadfiování podpory a uvolÀování

KdyÏ ãlenové pfiijali povolání nebo
mají b˘t vysvûceni k úfiadÛm
v Aronovû knûÏství, ãlen pfiedsednic-
tva odboãky jim má na církevním
shromáÏdûní nechat vyjádfiit podporu
tûmi, kter˘m budou slouÏit. To se
dûlá tak, Ïe pfiedsedající nebo vedoucí
úfiedník pfiednese jména (na shromáÏ-
dûní svátosti pro odboãková povolání
nebo ve tfiídû ãi kvoru pro úfiedníky
tfiíd ãi kvor) a poÏádá novû povolané
ãleny, aby se postavili, zatímco jim
shromáÏdûní, tfiída nebo kvorum
vyjadfiuje podporu. Osoba, která
pfiedná‰í jména tûch, kter˘m má b˘t
vyjádfiena podpora, mÛÏe fiíci:

„Povoláváme [uveìte jméno osoby],
aby slouÏil(a) jako [uveìte funkci, ke

které je osoba povolávána] a navrhu-
jeme, aby mu [jí] byla v tomto povo-
lání vyjádfiena podpora. Ti, ktefií jsou
pro, mohou to projevit zvednutím
ruky. [âekejte aÏ ti, ktefií jsou pro,
zvednou ruku.] Ti, ktefií jsou proti,
jsou-li takoví, mohou to projevit
zvednutím ruky. [Chvíli ãekejte, aby
ti, ktefií jsou proti, zvedli ruku.]”

âlen pfiedsednictva odboãky si mÛÏe
v soukromí pohovofiit s tûmi, ktefií
jsou proti. âlenové, kter˘m je vyjad-
fiována podpora, mají zvednout ruku
na znamení, Ïe podporu pfiijímají.
Jsou-li pfiedná‰ena jména dvou nebo
více ãlenÛ, mÛÏe jim b˘t vyjádfiena
podpora spoleãnû.



11

KdyÏ jsou ãlenové uvolÀováni z cír-
kevních funkcí, vedoucí knûÏství
s nimi provádí pohovor, upfiímnû jim
dûkuje za jejich sluÏbu a vysvûtluje, Ïe
pfii‰el ãas pro jejich uvolnûní. Na shro-
máÏdûní svátosti pfiedsedající nebo
vedoucí úfiedník oznamuje uvolnûní
z odboãkov˘ch funkcí. KdyÏ jsou ãle-

nové uvolÀováni z funkcí ve tfiídû
nebo kvoru, pfiedsedající nebo vedoucí
úfiedník oznamuje uvolnûní na shro-
máÏdûní tfiídy nebo kvora. Pfii ozna-
mování uvolnûní vedoucí Ïádají ãleny,
aby projevili své ocenûní za sluÏbu
kaÏdého ãlena, kter˘ je uvolÀován,
zvednutím ruky.
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Ustanovování ãlenÛ k povoláním

âlenové povolaní k církevním funk-
cím mají b˘t ustanoveni pfied zaãát-
kem sluÏby (viz NaS 42:11). Pod
vedením pfiedsedající autority se
ustanovení mÛÏe úãastnit jeden
nebo více muÏÛ, ktefií jsou nositeli
Melchisedechova knûÏství, vãetnû
zpÛsobilého otce nebo manÏela.
Ti lehce poloÏí ruce na hlavu osoby.
Ten, kter˘ hovofií:

1. Osloví osobu cel˘m jménem.

2. Uvede, Ïe osobu ustanovuje
skrze pravomoc Melchisedechova
knûÏství.

3. Ustanoví osobu k funkci, ke které
byla povolána.

4. Udûlí poÏehnání tak, jak ho vede
Duch.

5. Zakonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

KdyÏ je ustanovován president kvora
star‰ích, uãitelÛ nebo jáhnÛ, president
misie nebo odboãky pfiedává osobû,
která je ustanovována, klíãe pfiedsed-
nictví onoho kvora.
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Obfiady a poÏehnání

KnûÏské obfiady jsou posvátné úkony
dané Pánem a vykonávané pravomocí
knûÏství. KnûÏská poÏehnání jsou
udûlována pravomocí knûÏství pro
uzdravení, útûchu a povzbuzení.
Bratfií, ktefií vykonávají obfiady a
poÏehnání, se mají pfiipravit Ïivotem
podle zásad evangelia a snahou o
to, aby byli vedeni Svat˘m Duchem.
KaÏd˘ obfiad a poÏehnání vykonávají
dÛstojn˘m zpÛsobem. KaÏd˘ obfiad
a poÏehnání má b˘t vykonáno:

1. Ve jménu JeÏí‰e Krista.

2. Pravomocí knûÏství.

3. Za pouÏití v‰ech nezbytn˘ch
postupÛ, napfiíklad urãit˘ch slov
nebo posvûceného oleje.

4. Tam, kde je to vyÏadováno, musejí
b˘t obfiady schváleny urãen˘m
vedoucím knûÏství, kter˘ vlastní
pfiíslu‰né klíãe. Tûmito obfiady je
udûlení jména a poÏehnání dítûte,
vykonání kfitu a konfirmace, udûlení
knûÏství a vysvûcení k úfiadu v knûÏ-
ství, Ïehnání a rozná‰ení svátosti a
zasvûcení hrobu.

Pokyny ke konkrétním obfiadÛm a
poÏehnáním viz Pfiíruãka pro rodinu.
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Zodpovûdnosti ãlena

Církevní vedoucí vyz˘vají v‰echny
ãleny Církve, aÈ Ïijí kdekoli, aby pod-
porovali poslání Církve plnûním
základních zodpovûdností, vãetnû
1) sdílení evangelia vydáváním svû-
dectví tak, jak jsou nabádáni Duchem,
2) pomoci jednotlivcÛm a rodinám
zdokonalovat se na cestû k nesmrtel-
nosti a vûãnému Ïivotu snahou dodr-
Ïovat pfiikázání, slouÏit sv˘m bliÏním

a pfiijímat obfiady a smlouvy evange-
lia a 3) pomoci jednotlivcÛm a rodi-
nám pfii jejich pátrání po zemfiel˘ch
pfiedcích a povzbuzování, aby pfiijali
chrámové obfiady. V‰ichni ãlenové
Církve plnûním tûchto zodpovûdností
podporují poslání Církve. Více infor-
mací o tûchto zodpovûdnostech viz
Pfiíruãka pro rodinu.
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ShromáÏdûní

Odboãky, ve kter˘ch je president
odboãky jedin˘m nositelem
Melchisedechova knûÏství nebo je
knûzem v Aronovû knûÏství, konají
pro ãleny shromáÏdûní svátosti a
nedûlní shromáÏdûní v˘uky evangelia.

Odboãky, které mají zorganizováno
kvorum star‰ích, konají kromû shro-
máÏdûní zmínûn˘ch v pfiedchozím
odstavci je‰tû tato shromáÏdûní:

1. KnûÏské shromáÏdûní

2. Nedûlní shromáÏdûní pro Ïeny,
mladé Ïeny a dûti

3. SchÛzku v˘konného v˘boru knûÏství

4. SchÛzku rady odboãky

Tam, kde je dostateãn˘ poãet ãlenÛ
a kde jsou k dispozici vedoucí i
shromaÏìovací místa, mÛÏe odboãka
ukonãit nedûlní shromáÏdûní pro Ïeny,
mladé Ïeny a dûti a kromû shromáÏ-
dûní uveden˘ch v pfiedchozím odstavci
mÛÏe konat tato shromáÏdûní:

1. Pomocné sdruÏení

2. Aronovo knûÏství (Mladí muÏi)

3. Primárky

4. Nedûlní ‰kola

5. Mladé Ïeny

6. Vzájemné sdruÏení, kde se pod
vedením a dohledem pfiedsednictva
odboãky scházejí v nûkter˘ den
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v t˘dnu veãer nebo v sobotu oddû-
lenû nebo spoleãnû mladí muÏi
z Aronova knûÏství a mladé Ïeny
stejného vûku kvÛli ãinnostem a
akcím mládeÏe a kvÛli v˘uce.

MoÏnosti rozvrhu nedûlního
shromáÏdûní
Materiál Informace o studijních osnovách
pro vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organi-
zací ukazuje moÏnosti rozvrhu nedûl-
ního shromáÏdûní.

Rodinn˘ domácí veãer
KaÏdá rodina alespoÀ jednou t˘dnû ve
svém domovû koná rodinn˘ domácí
veãer (viz Pfiíruãka pro rodinu).

ShromáÏdûní svátosti
President odboãky pfiedsedá shromáÏ-
dûní svátosti, bûhem kterého zpÛso-
bilí bratfií, ktefií jsou nositeli
patfiiãného knûÏství, Ïehnají a rozná-
‰ejí svátost. âlen pfiedsednictva
odboãky shromáÏdûní vede a snaÏí se
zajistit, aby zaãalo vãas. Toto je vzor
programu:

1. Uvítání a udání duchovního tónu

2. Krátké oznámení

3. Úvodní náboÏenská píseÀ a modlitba

4. ZáleÏitosti odboãky

5. PíseÀ ke svátosti a provedení
obfiadu svátosti

6. Proslovy na téma evangelia zalo-
Ïené na Písmech a uãení apo‰tolÛ
a prorokÛ posledních dnÛ

7. Mezi proslovy zpûv shromáÏdû-
n˘ch nebo pûveckého sboru
odboãky, obvykle píseÀ ze zpûv-
níku náboÏensk˘ch písní (volitelné)

8. Závûreãná náboÏenská píseÀ a
modlitba

Jedenkrát mûsíãnû, obvykle první
nedûli, je shromáÏdûní svátosti také
postním a svûdeck˘m shromáÏdûním.
âlenové jsou vyz˘váni, aby pfiicházeli
s duchem pÛstu a modlitby poté, co
se po dobu dvou po sobû jdoucích
jídel zdrÏeli potravy a nápojÛ, pokud
jim to zdraví dovoluje.

Poté, co je poÏehnána a roznesena
svátost, ãlen pfiedsednictva odboãky,
kter˘ postní a svûdecké shromáÏdûní
vede, vydá svûdectví o JeÏí‰i Kristu a
evangeliu a vyzve ostatní ãleny, aby
po zbytek shromáÏdûní vydávali svû-
dectví. ShromáÏdûní konãí náboÏen-
skou písní a modlitbou. Svátost je
Ïehnána a rozná‰ena bûhem kaÏdého
shromáÏdûní svátosti (viz „Obfiady a
poÏehnání” v této pfiíruãce).

KnûÏské shromáÏdûní
KnûÏské shromáÏdûní se koná pfied
shromáÏdûním svátosti anebo po
nûm. âlen pfiedsednictva odboãky
vede spoleãné zahájení. Toto je vzor
programu:
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1. Uvítání a udání duchovního tónu

2. Krátké oznámení a záleÏitosti
knûÏství

3. Úvodní náboÏenská píseÀ a modlitba

4. Rozdûlení do kvor pro fie‰ení zále-
Ïitostí a pro v˘uku

5. Závûreãná modlitba v kvorech

Po spoleãném zahájení se v‰ichni
dospûlí muÏi (19 let a více) scházejí na
shromáÏdûní kvora star‰ích, kterému
pfiedsedá president kvora star‰ích.

V‰ichni mladí muÏi (12 aÏ 18 let
vãetnû) se scházejí na shromáÏdûní
kvora Aronova knûÏství, kterému
pfiedsedá president odboãky. Je-li

omezen˘ poãet shromaÏìovacích
místností nebo ãlenÛ, mohou se mladí
muÏi Aronova knûÏství scházet s bra-
tfiími Melchisedechova knûÏství. Je-li
v‰ak dostateãn˘ poãet mlad˘ch muÏÛ,
dostatek dospûl˘ch vedoucích a shro-
maÏìovacích místností, scházejí se
jáhni, uãitelé a knûÏí v samostatn˘ch
kvorech. (Viz Pfiíruãka pro vedoucí knûÏ-
ství a pomocn˘ch organizací.)

Nedûlní shromáÏdûní pro
Ïeny, mladé Ïeny a dûti
V mal˘ch odboãkách s velmi mal˘m
poãtem sester a dûtí na to, aby byly
zorganizovány pomocné organizace
a aby se scházely oddûlenû, vede
spoleãné zahájení presidentka
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Pomocného sdruÏení. Toto shromáÏ-
dûní mÛÏe obsahovat:

1. Uvítání a udání duchovního tónu

2. Krátké oznámení a záleÏitosti Ïen,
mlad˘ch Ïen a dûtí

3. Úvodní náboÏenskou píseÀ a mod-
litbu

4. NáboÏenské písnû a písnû pro dûti

5. V˘uku presidentkou Pomocného
sdruÏení nebo rozdûlení do tfiíd

6. Závûreãnou modlitbu

KdyÏ v mal˘ch odboãkách není pro-
stor pro oddûlená spoleãná zahájení,
muÏi, Ïeny a dûti se scházejí spoleãnû
pfii spojeném spoleãném zahájení,
které vede president odboãky.

KdyÏ se odboãka rozroste, mladé
Ïeny (ve vûku 12 aÏ 18 let) se mohou
scházet s Pomocn˘m sdruÏením,
zatímco dûti (ve vûku 3 roky aÏ 11 let)
se scházejí pod vedením nûkteré
sestry urãené presidentem odboãky.

KdyÏ je v odboãce zorganizováno
Pomocné sdruÏení, Mladé Ïeny,
Primárky a Nedûlní ‰kola, scházejí
se Pomocné sdruÏení a Mladé Ïeny
v nedûli oddûlenû, ve stejnou dobu
jako knûÏské shromáÏdûní. Nedûlní
‰kola se schází po knûÏském shro-
máÏdûní. Primárky se konají ve stej-
nou dobu jako shromáÏdûní knûÏství,
Pomocného sdruÏení, Mlad˘ch Ïen a

Nedûlní ‰koly. Spoleãné zahájení a
spoleãné zamûstnání Primárek trvá
polovinu doby a bûhem druhé polo-
viny probíhá v˘uka tfiídy. Ve shro-
máÏdûní pomocn˘ch organizací se
ãlenové modlí, zpívají náboÏenské
písnû a vyuãují a uãí se evangeliu
za pouÏití materiálÛ uveden˘ch
v Informacích o studijních osnovách pro
vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací.

SchÛzka v˘konného v˘boru
knûÏství 
Pfiedsednictvo odboãky, referent,
v˘konn˘ tajemník, president kvora
star‰ích, president Mlad˘ch muÏÛ
odboãky a vedoucí misie odboãky 
(je-li povolán) tvofií v˘konn˘ v˘bor
knûÏství odboãky. Tento v˘bor se
schází tak ãasto, jak je potfieba, aby
koordinoval ãinnosti a akce odboãky,
programy a sluÏbu, aby se zajistilo,
Ïe posilují rodiny a jednotlivce a
uspokojují potfieby ãlenÛ. Pfiedsedá
president odboãky. V˘bor projednává
a koordinuje takové knûÏské zodpo-
vûdnosti, jako je domácí uãení, misio-
náfiská práce a chrámová práce a
rodinná historie.

SchÛzka rady odboãky
Pfiedsednictvo odboãky, referent,
v˘konn˘ tajemník, president kvora
star‰ích, president Mlad˘ch muÏÛ
odboãky a vedoucí misie odboãky 
(je-li povolán), presidentky
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Pomocného sdruÏení, Mlad˘ch Ïen
a Primárek, president Nedûlní ‰koly
a koordinátor zdokonalování uãitelÛ
odboãky se scházejí jako rada odboãky.
Pfii tûchto schÛzkách se rada snaÏí
duchovnû posilovat jednotlivce a
rodiny, pomáhat jim v pfiípravû na pfii-
jetí chrámov˘ch obfiadÛ, zdokonalovat
udrÏení novû obrácen˘ch, uãit zása-
dám péãe o chudé, slaìovat programy,
ãinnosti, akce a sluÏbu odboãky a fie‰it

problémy v odboãce. Presidentka
Pomocného sdruÏení diskutuje o
potfiebách Ïen, a nejsou-li povolány
presidentky Mlad˘ch Ïen a Primárek,
i o potfiebách mlad˘ch Ïen a dûtí
v odboãce. President odboãky vyz˘vá
ke sdûlování nápadÛ a doporuãení a
pomáhá druh˘m, aby se plnû zapojili
do diskuse, rozhodování a plánování.
Jejich návrhy peãlivû zvaÏuje pfii plá-
nování a zadávání úkolÛ.
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ShromaÏìovací místa

Rodinné domácí veãery se konají
v domovech ãlenÛ. V‰echna ostatní
shromáÏdûní a schÛzky se konají
v domovû, pronajaté budovû nebo
v budovû patfiící Církvi.
Pfiedsednictvo misie mÛÏe poskyt-

nout informace o získání a udrÏování
shromaÏìovacího místa pro odboãku.
Tito vedoucí také mohou poskytnout
informace o pronájmu shromaÏìova-
cího místa a o poÏadavcích na stavbu
budovy patfiící Církvi.
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Studijní materiály

Církev vydává studijní materiály, aby
ãlenÛm pomohla poznat evangelium
JeÏí‰e Krista a Ïít podle nûho. Tûmito
materiály jsou Písma, pfiíruãky pro
v˘uku lekcí, Liahona, obrázky
s námûty z evangelia a pfiíruãky.
Církevní materiály jsou zaloÏeny na
Písmech a slovech prorokÛ posled-
ních dnÛ. Materiály pro odboãku se
skládají ze základních nebo v‰eobecn˘ch
studijních materiálÛ nebo z kombi-
nace obou (viz Informace o studijních
osnovách pro vedoucí knûÏství a pomoc-
n˘ch organizací). Tam, kde je k dispo-
zici Liahona, má si ji pfiedplatit kaÏdá
rodina v odboãce.

Územní kanceláfi nebo distribuãní
stfiedisko zasílá kaÏd˘ rok odboãce

pfiíruãky pro v˘uku lekcí, dal‰í stu-
dijní materiály a informace o objed-
nání dal‰ích v˘tiskÛ nebo dal‰ích
schválen˘ch materiálÛ.

Vedoucí odboãky mají uchovávat
studijní materiály v budovû, kde se
konají shromáÏdûní odboãky, nebo
v domovû nûkterého ãlena. Vedoucí
mají informovat ãleny, Ïe materiály
jsou k dispozici, a mají povzbuzovat
k jejich pouÏívání pfii pfiípravû lekcí
a proslovÛ a pfii osobním studiu.
UãitelÛm mohou b˘t dány pfiíruãky
pro tfiídu nebo kvorum, ale mají b˘t
povzbuzováni, aby je po svém uvol-
nûní jako uãitelÛ vrátili odboãce nebo
sboru.
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âinnosti a akce

Pod vedením vedoucích odboãky
odboãka plánuje a provádí ãinnosti a
akce, které uspokojují potfieby ãlenÛ.
âinnosti a akce odboãky v‰ak nemají
konkurovat ãinnostem a akcím rodiny
nebo naru‰ovat rodinn˘ Ïivot.
V‰echny ãinnosti mají b˘t nená-
kladné, aby nikdo nebyl z úãasti
vylouãen kvÛli penûzÛm. Jakékoli

v˘daje prostfiedkÛ vyÏadují pfiedchozí
schválení pfiedsednictva odboãky.
âinnosti a akce plánované na nedûli
mají b˘t vhodné pro sabatní den.
Îádné ãinnosti a akce nemají b˘t plá-
novány na pondûlní veãer, protoÏe
ten je vyhrazen pro rodinn˘ domácí
veãer.
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Hudba

NáboÏenské písnû Církve a dal‰í
vhodná hudba, aÈ jiÏ hraná nebo zpí-
vaná, jsou dÛleÏité pfii církevních
shromáÏdûních, v domovech i
v osobním Ïivotû. Vhodná hudba se
nachází v Zásadách evangelia a ve
Zpûvníku náboÏensk˘ch písní a písních

pro dûti, které jsou k dispozici
v nûkter˘ch jazycích. Hudební ‰ko-
lení a klávesové nástroje mohou b˘t
k dispozici pro ty, ktefií slouÏí nebo
ktefií v budoucnosti mohou slouÏit
v hudebních povoláních.
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Záznamy a zprávy

Pán pfiikázal Církvi, aby vedla
záznamy. Existují ãtyfii druhy
záznamÛ, které jsou urãeny k tomu,
aby pomáhaly vedoucím podporovat
ãleny, a pro které jsou poskytovány
formuláfie:

• Finanãní záznamy (pfiíspûvky ãlenÛ
a mûsíãní finanãní zpráva).

• Zprávy o pokroku ãlenÛ (úãast ãlenÛ
a knûÏsk˘ úfiad novû obrácen˘ch).

• Záznamy o ãlenství (údaje o ãlenech,
vãetnû obfiadÛ).

• Historické záznamy (vyjádfiení
podpory úfiedníkÛm a záznam o
ãinnostech a akcích).

Pfii vedení tûchto záznamÛ a pfiípravû
tûchto zpráv se má president odboãky
fiídit pokyny presidenta misie. MÛÏe
povolat referenta odboãky, aby
s vedením záznamÛ pomáhal.

Pod vedením presidenta misie jsou
vedoucí odboãky uãeni v˘znamu a
pouÏívání záznamÛ a zpráv a mají
zaznamenávat dÛleÏité historické udá-
losti odboãky nebo sboru. DÛvûrné
informace, které se nacházejí v církev-
ních záznamech, mají b˘t tûmi, ktefií
s tûmito posvátn˘mi záznamy pracují,
peãlivû ochraÀovány.
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Finance

Pán dává kaÏdému ãlenovi Církve
pfiíleÏitost obdrÏet bohatá poÏehnání
plynoucí z placení desátkÛ a obûtí a
z dal‰ích darÛ. âlenové platí jednu
desetinu svého pfiíjmu jako desátek.
Kromû toho jsou vyz˘váni, aby se
kaÏd˘ mûsíc o postní nedûli postili
po dobu dvou jídel a aby cenu pfiinej-
men‰ím tûchto dvou jídel dali Církvi
na péãi o chudé a potfiebné v odboãce.
âlenové jsou také vyz˘váni, aby

Církvi darovali prostfiedky na misio-
náfiskou práci, stavbu chrámÛ a dal‰í
církevní úsilí.

Tam, kde je to moÏné, mají otevírat
obálky s desátky, obûÈmi a dal‰ími
dary, vyplÀovat stvrzenky a ukládat
peníze nebo o nû peãovat podle
pokynÛ presidenta misie dva bratfií,
ktefií jsou nositeli knûÏství.
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·kolení vedoucích

Vedoucí knûÏství misie uãí vedoucí
knûÏství odboãek tomu, jak mají vést
odboãku, plnit základní knûÏské
zodpovûdnosti a pomáhat ãlenÛm
pouÏívat ve svém Ïivotû knûÏství.
Vedoucí knûÏství misie také posky-
tují vedení vedoucím pomocn˘ch
organizací odboãky pfii plnûní jejich
zodpovûdností.

Vedoucí knûÏství misie dohlíÏejí na
to, aby kaÏdá odboãka mûla materiály,
které jsou potfiebné k tomu, aby
odboãka úspû‰nû fungovala jako
církevní jednotka.

Dal‰í informace o vedení viz Pfiíruãka
pro vedoucí knûÏství a pomocn˘ch
organizací.
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Získávání církevních materiálÛ a nacházení
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 interneto-
v˘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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