
OBLEČ SI ZÁSTERU



ŽIVÁ OBEŤ

 vydávať

 živá

 obeť

 telo



PREMENA MYSLE

 Nepripodobňovať sa tomuto svetu

 Konzum, materializmus, egoizmus

 Premena ako proces

 Identifikácia

 Pravda

 Realizácia

 Dôsledok

 Od myšlienky k osudu



TELO

 Každý niečo

 Odlišnosť ako obohatenie

 Závislosť

 Nečinnosť

 Kristus ako hlava

 Služba ako limitácia aj obohatenie



PRAX

 Charismata

 Dar

 Horlivosť

 Pre iných

 Podradná služba

 Všetci

 Povinnosť

 Láska

 Motivácia

 Pocit

 Dôkaz



NEDEĽNÉ ZHROMAŽDENIE

MODEROVANIE Moderovanie bohoslužieb

CHVÁLY

Hra na hudobný nástroj

Spev

Modlitebná podpora služby chvál

Učenie hry na hudobný nástroj

Učenie spevu

KÁZEŇ Príprava a prezentovanie nedeľnej kázne

ZVUK

Ozvučovanie zhromaždenia

Rozkladanie a skladanie aparatúry

Spracovanie audio záznamu

Poskytnutie väčšieho auta na prevoz aparatúry

Pomoc pri prevoze aparatúry

PROJEKCIA
Projekcia - texty piesní, prezentácie kázní, oznamy, 
video, foto

KAMERA LIVE 
STREAM

Nakrútenie zhromaždenia, prípadne zabezpečenie 
živého prenosu

Úprava nahrávky a upload kázne na YouTube

VÍTANIE

Služba pri dverách - privítanie, usmernenie, 
zabezpečenie R.O.R.

Starostlivosť o hostí na zhromaždení

Informačné materiály o zbore pre hostí

ZOOM Hostovanie bohoslužieb a iných stretnutí na ZOOMe

ZBIERKA Vykonanie, spočítanie a odovzdanie zbierky

UPRATANIE Upratanie priestorov po zhromaždení

LITERATÚRA Starostlivosť o knižný pult, predaj literatúry

UMENIE Tanec, dráma, pantomíma, scénky, divadlo

BESIEDKA

JASLIČKY
Vedúci (pripraviť rozpis služieb, zabezpečiť 
náhradníkov...)

Pomoc s deťmi počas zhromaždenia

BESIEDKA

Učiteľ/učiteľka v detskej besiedke

Pomoc počas vyučovania (s ručnými prácami, s 
disciplínou)

Hudobný doprovod pri speve - detské chvály

Pomoc pri nácviku programov (Vianoce a iné 
príležitosti)

Dievčenské stretnutia - organizácia stretnutí

Pravidelné modlitby za deti i učiteľov besiedky

BABYSITTING
Starostlivosť o deti v čase neprítomnosti rodičov 
(semináre, akcie)

DORAST

služba Orlom tím pre službu deťom 10-12r.

STRETNUTIA

Vedenie, vyučovanie na stretnutiach dorastu

Osobné rozhovory

Príprava a vedenie hier, športových aktivít

Pomoc s občerstvením

HOSTENIE Hostenie mladých na prespávačky

VÍKENDOVKY

Pomoc s voľným programom

Pomoc s duchovným programom

Varenie

MODLITBY
Modlitebné partnerstvo s učiteľom a vedúcim 
dorastu

PRETEEN
Zapojenie sa do PreTeen programu (pre 11-12-
ročných)



SKUPINKY

SKUPINKY
Vedenie skupinky

Hostenie skupinky

MISIA A EVANJELIZÁCIA

EVANJELIZÁCIA Evanjelizačné akcie

UKRAJINA Výjazdy na Ukrajinu

PRACOVNÉ 
VÍKENDY

Pracovné víkendy

JELKA Misijná stanica v Jelke

BSG

FUNDRAISING
Vyhľadávanie a písanie grantov, oslovovanie firiem, 
jednotlivcov

NÁCVIKY
Pomoc pri registrácií na nácvikoch

Pomoc s prípravou občerstvenia na nácvikoch

FOTO/VIDEO
Fotenie a spracovanie fotiek

Točenia a spracovanie videa

SOCIÁLNE SIETE Spravovanie sociálnych sietí - komunikácia s účastníkmi

ZBOROVÝ TÁBOR

TÁBOR Pomoc s organizáciou zborového tábora

FUSION

TÁBOR 3.-9. JÚLA 
2022

Učiteľ workshopu na bicie, klávesy, basu, akustickú gitaru

Učiteľ spevu (znalosť nástroja a spevu nemusí byť na profi 
úrovni :)

Téma/svedectvo na tábore

POTÁBOROVÉ 
STRETNUTIA

Pomoc s občerstvením

Záujem prísť venovať sa mladým, budovať s nimi vzťahy

PASTIERSKY TÍM

PASTIER Osobná pastierska služba

UZDRAVENIE Služba oslobodenia a vnútorného uzdravenia

PORADENSTVO
Kresťanské poradenstvo

Poradenstvo manželským párom

RÔZNE

RÔZNE

Foto, video

Digitalizácia starých audio nahrávok

Tvorba plagátov, letákov, prihlášok

Pomoc s upratovaním, sťahovaním

Pomoc s varením v domácnostiach pri mimoriadnych 
rodinných situáciách (narodenie dieťaťa, svadba, choroba, 
úmrtie)

Pozvanie na nedeľný obed

Tesárske, elektrikárske, maliarske a iné práce

Iné

TEENZONE

STRETNUTIA

Vedenie, vyučovanie na stretnutiach mládeže

Osobné rozhovory

Príprava a vedenie hier, športových aktiviít

Pomoc s občerstvením

HOSTENIE Hostenie mladých na prespávačky

VÍKENDOVKY

Pomoc s voľným programom

Pomoc s duchovným programom

Varenie

MODLITBY

Modlitebné partnerstvo s učiteľom a vedúcim 
mládeže

Modlitebné partnerstvo s konkrétnym 
mládežníkom


