
Milý bratře, milá sestro, zveme Tě ke společné práci na Božím díle v našem Sboru CB v Liberci. 

Práce na Božím díle se týká každého věřícího, obzvláště člena sboru, a dobrá zpráva zní, že každý věřící 

je k ní Pánem Bohem obdarován. Každý jinak, ale každý! Nikdo tedy nemusí zůstat stranou. 

Ovšem jak rozpoznat, v jaké službě mne chce Bůh mít? Pro orientaci a lepší rozpoznání uvádíme níže 

‚Seznam služeb Sboru CB Liberec‘. (Pozn.: Nejsou zde uvedeny placené služby jako kazatel, pastorační 

asistent, vězeňský kaplan, ani volené služby jako starší sboru, hospodář, zapisovatel, revizor účtů.)  

Uvedené služby jsou rozděleny do tří kategorií: 1. Služby, které ve sboru konáme, a nejsou plně 

obsazeny.  2. Služby, které zatím pravidelně ve sboru nefungují, a rádi bychom je nastartovali. 3. Zde 

nalezneš prázdné řádky, kam můžeš napsat služby, které Ty sám ve sboru postrádáš, a rád bys, aby 

fungovaly. 

Pro úplnost je na závěr přiřazena čtvrtá kategorie, totiž služby, které se ve sboru konají, ale jsou 

momentálně personálně plně obsazeny.  

S modlitbou si prosím seznam pročti a zakřížkuj modře či červeně (dle pokynů u jednotlivých 

kategorií) příslušné čtverečky před jednotlivými službami. Je užitečné se také poradit s kazatelem 

či vedoucími jednotlivých oblastí sborové práce (např. dirigentkou, vedoucím besídky, dorostu, mládeže, 

hospodářem apod.). Pomůže nám, když kopii vyplněného seznamu odevzdáš kazateli sboru. Děkujeme. 

                       Staršovstvo Liberce 

 

 

SEZNAM SLUŽEB SBORU CB LIBEREC
 

1. Služby, které se ve sboru konají, a nejsou plně obsazeny (Zakřížkuj modře službu, kde 

už pracuješ, a červeně službu, kde by ses rád nově zapojil):



  Modlitební podpora sboru (kdo se už nemůže jinak zapojit do sborové práce, může se za sbor modlit) 

  Nevtíravé povšimnutí si nově příchozích návštěvníků bohoslužeb

  Pozvání členů i hostů na návštěvu k sobě domů (mimo příbuzných)

  Navázání přátelských kontaktů s déle chodícími přáteli sboru

  Návštěvy nemocných, starých a vzdálených členů i přátel sboru

  Úvod k nedělní modlitební chvíli

  Vyučující v nedělní besídce

  Pracovníci s dorostem

  Doprovod písní z KK na varhany/klavír

  Doprovod pěv. sboru a hud. skupin na různé hudební nástroje (jaké …………………………………)

  Služba zpěvem v pěveckém sboru

  Služba zpěvem v hudební skupině

  Služba u vchodu (vítání a loučení před bohoslužbou a po ní, hlídání ve vestibulu během bohoslužby)

  Přednes básní ve shromáždění

  Čtení biblických textů ve shromáždění

  Tlumočení kázání: do angličtiny, němčiny (konkretizuj: ………….……………………...)

  Obsluha mixážního pultu, mikrofonů

  Obsluha dataprojektorů, počítače, nahrávání kázání

  Příprava občerstvení po nedělních bohoslužbách

  Pomoc při vaření v modlitebně (návštěvy,  sbor. dny apod.)

  Dovoz potřebných na bohoslužby autem

  Pomoc při letních táborech, E-campech a jiných akcích dorostu či mládeže

  Zapojení se do kurzu základů víry "Duchovní rozměr" jako účastník

  Vytváření organizačního zázemí kurzu "Duchovní rozměr"

  Organizace setkávání mladých rodin

  Hlídání dětí během setkání mladých rodin 

  Hlídání dětí během členských shromáždění, Silvestrů či jiných sborových akcí

  Příspěvky do sborového časopisu Můstek 

  Venkovní nástěnka sboru

  Brigádnická pomoc při údržbě a opravách modlitebny



  Pomoc při generálním úklidu modlitebny na jaře a na podzim

  Pomoc všeho druhu: maminkám s dětmi, starým lidem, handicapovaným, různé domácí opravy apod.    

     (Moje konkrétní pomoc: ……………………..………………………………………………………...)

  Poskytnutí zázemí pro neformální sborové akce (zahrada, chata, chalupa apod.)
 

 

2. Služby, které zatím ve sboru pravidelně nefungují, ale rádi bychom je zahájili 
(Zakřížkuj červeně službu, kde se chceš zapojit): 

  Evangelizační akce na veřejnosti

  Vedení letního tábora besídky 

  Zajištění letního tábora besídky (pomoc při vaření, programech apod.) 

  Pomoc skupince křesťanů ve Šluknovském výběžku (účast na občasných nedělních setkáváních či na 

domácí skupince, pomoc s hudbou a zpěvem apod.) 

  Pomoc Kubovi a Ladě Buluškovým s programy na dětském oddělení liberecké psychiatrie

  Praktická služba místu, kde žijeme – svému městu, vesnici (uveď konkrétní nápad: ………………… 

……………………………………………………………..………………………………………………) 





3. Další neuvedené služby, které Ty sám ve sboru postrádáš a rád bys, aby fungovaly 
(Modře zakřížkuj a napiš službu, kterou postrádáš, ale sám v ní nevidíš místo své služby, červeně 

zakřížkuj a napiš službu, již postrádáš a ve které jsi ochoten zapojit se osobně, pokud vznikne):


  …………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Služby, které se ve sboru konají, ale jsou momentálně plně obsazeny: 
 

Služba Slovem v Liberci a na stanicích 

Vedoucí mládeže a členové týmu vedení mládeže 

Nástěnka mládeže 

Dirigování a vedení nácviku zpěvu (pěvecký sbor, hudební skupiny) 

Vedení Mateřského centra 

Prodej literatury ve sboru 

Sborová knihovna - půjčování knih 

Objednávání a rozdávání periodik (Brána, Mana apod.) 

Organizátor služby u vchodu 

Organizátorka občerstvení po nedělních bohoslužbách 

Organizátorka vaření v modlitebně (návštěvy, sbor. dny apod.) 

Vedení kurzu "Duchovní rozměr" 

Služba "kmotra" (příprava přípravných členů sboru na plnoprávné členství) 

Redaktor a redakční rada sborového časopisu Můstek 

Průběžná péče o modlitebnu (úklid, zahrada, topení, úklid sněhu ap.) - zajišťuje správce sbor. domu 

Zajištění provozu místností pro hosty – zajišťuje správce sbor. domu 

Květinová výzdoba sálu modlitebny 

Výroba silvestrovských veršíčků 

Organizace jarních a podzimních sborových výletů 

Vedení podvojného účetnictví 

Pokladník sboru 

Zajišťování sborových webových stránek 

Přepisování různých textů do počítače 

Koordinátorka integrace iráckých křesťanů v Liberci 


