
Dotazník k biblickému vzdělávání 
Pro členy a přátele Sboru Církve bratrské v Brně 

Rytmus života se rychle mění a to, co bývalo ještě před nedávnem samozřejmé a možné, dnes již není. Platí to také  
o projevech duchovního života. Některé formy sborového života, které byly po dlouhá léta zaběhnuté, zdá se, přestaly 
z mnoha praktických důvodů sloužit svému účelu. Platí to také o biblickém vzdělávání sboru - o biblických hodinách. 
Staršovstvo sboru sleduje snižující se účast při biblických hodinách (nyní cca ø 35 účastníků, což je 13,2% členů sboru; 
procento by se mírně zvýšilo započtením několika biblických skupinek, případně internetového poslechu) a zvyšující se 
věkový průměr jejich účastníků. Na základě tohoto pozorování i na základě vizitační zprávy z vizitace minulého roku 
si staršovstvo uvědomuje, že z života naprosté většiny členů sboru mizí soustavné biblické vzdělávání. Starší sboru 
považují soustavné biblické vzdělávání v nějakém společenství a formě (biblická hodina, biblická skupinka)  
za důležitý prvek výbavy pro život v dnešní společnosti. Staršovstvo sboru ho chce proto podpořit nabídkou dalších 
forem, a to především v menších skupinách. Aby tento záměr mohl být uskutečněn, rozhodli se starší sboru předložit 
(nejen!) členům sboru dotazník, jehož cílem není shromáždit statistická data, nýbrž podpořit vznik skupin biblického 
vzdělávání. Proto Vám staršovstvo předkládá tento dotazník s tím, že prosí o Vaši identifikaci (podpis). Bez něho 
vyplněný dotazník neposlouží. Prosíme proto, abyste dotazník vyplnili a předali s. Lydii Křipačové, kazatelům sboru 
(naskenované případně na elektronickou adresu brno.kounicova@cb.cz) anebo jej vhodili do boxu na to určeného  
v modlitebně. Máte-li nějaké další dotazy, obraťte se na kazatele sboru, případně na starší sboru.     

      Vaše staršovstvo 

Stávající biblické hodiny 

1. Navštěvuji stávající biblické hodiny: 

 pravidelně, pokud možno každý týden 

 občas, alespoň jednou do měsíce 

 příležitostně 

 velmi málo 

 nikdy 
 

2.   Biblické hodiny navštěvuji protože: (možno uvést i více důvodů) 

  zajímají mě témata kázání 

  vyhovuje mi forma biblických hodin (klasické kázání) 

  „to patří k životu ve sboru“ 

  vyhledávám obecenství s bratřími a sestrami  

  jiné důvody ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Biblické hodiny bych rád navštěvoval / navštěvovala, ale nevyhovuje mi: (možno uvést i více důvodů) 

  čas shromáždění (uveďte, který čas začátku by vám vyhovoval) …………………………………………......... 

  způsob setkávání, způsob práce s textem (uveďte, co by vám vyhovovalo víc)……………………………. 
     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  raději volím jiné způsoby biblického vzdělávání (uveďte které) ……………………………………………………. 

  volba témat …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  jiné důvody (které) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.    Co vám pomáhá v lepším poznávání bible a Pána Ježíše Krista?  

  vlastní studium bible doma 

  studium odborné teologické literatury 

  studium Bible v menší skupince 

  přednášky k biblickým textům a tématům 
  

Studium v menších skupinkách 

5. Mám zájem o vlastní vzdělávání v biblické skupince:  Ano     Ne  

6. Ochota k práci ve vedení skupinky biblického vzdělávání 

Jsem, resp. byl bych ochoten/ochotna vést skupinku biblického vzdělávání:     Ano     Ne  

Jsem ochoten/ochotna se jako vedoucí skupinky sám dál vzdělávat:       Ano     Ne  

Mohu poskytnout prostor pro setkávání skupinky biblického studia:      Ano     Ne  

7. Ve které lokalitě bych mohl vést biblickou skupinku, resp. jsem ochoten poskytnout prostory  
ke scházení skupinky 

  

8. Jak často by mi sejití skupinky vyhovovalo? …………………………………………………………………………………………….      

  

9. Eventuálně preferovaný okruh témat vzdělávání ……………………………………………………………………………………. 
 

10. Další poznámky 

  

 
 

 

Jméno …………………………………………………….. Datum ……………………………………………. Podpis …………………………………. 

 
 

Další náměty, impulzy, připomínky či komentáře jsou vítány 

Bratři kazatelé a starší vám děkují za spolupráci.  Brno, prosinec 2018 


