
  

VIZE CÍRKVE

Horlivá, otevřená a rostoucí církev

„V horlivosti nepodléhejte únavě, 
ale služte Pánu v duchovním zápalu.

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Podporujte spolubratry v nouzi, buďte pohostinní.“

Římanům 12,11-13



  

DETI

Když

děti jsou přijímány takové, jaké jsou, a církev je 
vůči nim otevřená

církev přistupuje k dětem se zodpovědnou a 
aktuální teologií

zvěstované poselství je srozumitelné pro děti

dospělí jsou schopní předávat víru mladé generaci

církev pomáhá identifikovat a rozvíjet dary u dětí

církev vyhledává a podporuje osobnosti mezi 
dětmi

Tak

děti jsou součástí sboru a aktivně se podílejí na 
sborovém životě

dětem je dán sborem prostor k jejich službě,
sbor má odvahu při svěřování zodpovědnosti a 
poskytování důvěry dětem 

inspirativní bohoslužby jsou dle potřeby přizpůsobeny 
dětem

církev je přitažlivá pro děti a jejich kamarády

děti získávají osobní vztah s Bohem a sdílejí jej se 
svými vrstevníky

děti zapouštějí kořeny v adventistické identitě



  

Cíle k naplnění vize

   1. DSŠ - jedna 
ze součástí 
sboru jako 
živé rodiny

2. Naslouchání dětem 
a jejich světu

3. Předávat dětem 
srozumitelné 
poselství Bible



  

1. DSŠ - jedna ze součástí sboru 
jako živé rodiny

Děti jsou součástí 
sboru a aktivně se 

podílejí na sborovém 
životě.

Dětem je dán sborem 
prostor k jejich službě.

Inspirativní bohoslužby 
jsou dle potřeby 

přizpůsobeny dětem. 

Sbor má odvahu při 
svěřování 

zodpovědnosti a 
poskytování důvěry 

dětem.



  

2. Naslouchání dětem a jejich světu

Děti jsou přijímány takové, jaké jsou, a církev je 
vůči nim otevřená.

Církev pomáhá identifikovat 
a rozvíjet dary u dětí.

Děti získávají osobní 
vztah s Bohem a sdílejí jej se svými vrstevníky.

Církev vyhledává a 
podporuje osobnosti mezi dětmi.



  

3. Předávat dětem srozumitelné 
poselství Bible

Církev přistupuje k dětem se zodpovědnou a 
aktuální teologií.

Zvěstované poselství je srozumitelné pro děti.

Děti zapouštějí kořeny v adventistické identitě.Dospělí jsou schopní předávat víru mladé 
generaci.
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