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Indikátory misijní aktivity ve farních sborech ČCE 

(inspirováno dokumentem Spojené reformované církve ve Spojeném království) 

 

1. Zbožnost a modlitba 

• Sbor nabízí příležitosti k modlitbě a studiu Bible v malých skupinách a různými 

způsoby. 

• Počet lidí, pro které je modlitba a studium Bible přirozeným zvykem – nejen 

v neděli. 

• Přímé zapojení dětí a mladých lidí do modlitby, studia Bible a vedení bohoslužeb. 

 

2. Otevřenost 

• Sbor má aktuální „uvítací balíček“, vývěsku a webové stránky – včetně zdrojů 

pro děti. 

• Sbor nabízí příjemný prostor, teplou kávu a vřelé přivítání lidem z jakéhokoli 

prostředí. 

 

3. Ekumenické partnerství 

• Sbor sdílí lidi, finance a budovy s místními společenstvími jiných církví, 

např. při práci s mládeží. 

• Sbor se pravidelně schází k bohoslužbám, modlitbám a zamyšlením s místními 

společenstvími jiných církví, přičemž tato setkání jsou určená pro lidi všech 

věkových skupin. 

• Podpora křesťanských aktivit a církví, které nejsou součástí „hlavního proudu“. 

• Členové sboru sebejistě mluví o tradici ČCE. 

 

4. Partnerství s obcí 

• Sbor hraje aktivní roli při řízení nebo podpoře projektu místní komunity. 

• Počet členů aktivně zapojených do místního občanského a politického života. 

• Sbor poskytuje podporu členům, kteří jsou zaměstnanci nebo dobrovolníky 

organizací zřizovaných obcí. 

• Sbor hraje aktivní roli v práci s dětmi a mladými lidmi „mimo“ církev. 

 

5. Rozmanitost 

• Zapojení dětí a mladých lidí do všech aspektů církevního života. 

• Míra, do jaké sbor odráží složení místní komunity. 

• Míra, do jaké sbor uznává další aspekty rozmanitosti, včetně teologické. 
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6. Zvěstování 

• Sbor plánuje a uskutečňuje činnosti, jejichž primární funkcí je zvěstování 

Evangelia. 

• Počet aktivit, které přitahují a zapojují děti a mladé lidi „mimo“ církev. 

 

7. Růst sboru 

• Počet nových lidí, kteří navštěvují kostel a vracejí se podruhé. 

• Počet nových členů sboru. 

• Počet dětí a mladých lidí, kteří se aktivně podílejí na životě církve. 

• Rozvíjení „fresh expression“ nebo nového způsobu života církve. 

• Povědomí o církvi v místních médiích. 

 

8. Globální partnerství 

• Aktivní a pravidelné kontakty s partnerským sborem v zahraničí. 

 

9. Společenská odpovědnost 

• Aktivní účast na činnosti nebo kampani zaměřené na otázku spravedlnosti. 

• Podpora jednotlivců – zejména dětí a mladých lidí – kteří se účastní těchto aktivit. 

• Plánované a pravidelné zapojení problematiky společenské odpovědnosti 

do bohoslužeb. 

• Sbor je fairtradovým sborem. 

 

10. Péče o životní prostředí 

• Sbor provedl environmentální audit a plní jeho doporučení. 

• Sbor zapojuje děti a mladé lidi do činností zaměřených na péči o životní prostředí. 

 


