
TRAININGSGROUP 
nejčastější otázky 
 
 

1. Co je to trainingsgroup? 
Trainingsgroup (z angl. tréningová skupina) je skupinkou pro ty, kteří by chtěli založit 
vlastní učednickou skupinku. Účastníci mohou zažít, jak učednická skupinka probíhá, 
vyzkoušet si vedení jejích jednotlivých částí a naučit se principy vedení učednických 
skupinek podle materiálů od Michaela Dörnbracka. 
https://www.kurz-ucednictvi.cz/materialy/  
 

2. Co je cílem trainingsgroup? 
Cílem trainingsgroup je pomoci účastníkům, aby mohli každodenně prožívat Ježíšovo 
poslání – být Jeho učedníky i v dnešní době, žít křesťanství v praxi a získávat pro 
Ježíše další učedníky podle pověření z Mat 28:19.20:  
 
“Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i 

Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s 

vámi po všechny dny až do skonání světa.“ 

 
Toto pověření nás nemůže nechat chladnými – toužíme se o dobrou zprávu 
evangelia podělit s dalšími lidmi. Přirozenou součástí trainingsgroup je tedy růst 
a zakládání nových učednických skupinek. 

 
3. Jak trainingsgroup probíhá? 

Trainingsgroup probíhá online přes Skype v pondělí od 18.00 h. Trvá přibližně 90 – 
120 minut. Její struktura je totožná se strukturou skupinek učednictví (společenství a 
sdílení se, studium Bible, misijní impulzy, společné modlitby). Důraz je kladen na 
trénink budoucích vedoucích skupinek.  
 

4. Kdo je součástí trainingsgroup? 
Na této skupince se scházejí věřící křesťané – Adventisté sedmého dne z Čech, 
Moravy a ze Slovenska. Trainingsgroup probíhá v českém a slovenském jazyce. 
 

5. Kdo sa na trainingsgroup může přihlásit? 
Trainingsgroup je otevřená pro všechny, kdo se chtějí stát Ježíšovými učedníky. 
Vítaní jsou všichni, kdo by se chtěli naučit, jak skupinku učednictví založit a vést. 
Pokud máte upřímný zájem žít podle Božího Slova a stát se Ježíšovým učedníkem, 
přidejte se k nám na cestu plnou dobrodružství a radosti ze služby pro Pána Boha. 
Skupinka není věkově omezená. 

https://www.kurz-ucednictvi.cz/materialy/


 
6. Jak se dá přihlásit na trainingsgroup? 

Pokud chcete zažít, jak probíhají učednické skupinky, stát se součástí trainingsgroup, 
učit se, jak vést malé učednické skupinky a jak zakládat další, můžete nám napsat na 
adresu kurz.ucednictvi@email.cz a následně Vám zašleme odkaz na připojení se. 
 

7. Přihlásil/a jsem se na trainingsgroup. Co dále? 
Po obdržení odkazu na trainingsgroup se k nám můžete přidat a v praxi tak zakusit, 
jak probíhá učednická skupinka, učit se, jak vést malé skupinky a jak být Ježíšovým 
následovníkem i v dnešní době. Naše setkání probíhají v duchu bratrské lásky, 
vzájemného respektu a touhy sloužit druhým. Věříme, že se budete cítit příjemně 
a pocítíte Boží přítomnost. 

 
 
V případě dalších otázek nás můžete kontaktovat na adrese: 
kurz.ucednictvi@email.cz 
 
 
Tým Kurzu učednictví 
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