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Jednotlivé části, které toto dvd obsahuje, mají být zhlédnuty odděleně. dvd a 
příručku lze použít těmito způsoby:

1. výbor melchisedechova kněžství kůlu je má použít, když školí a seznamuje s povoláním 
nově povolané vedoucí kvor a skupin.

obsah

Část 1
Zmiňuje důležité poslání vedoucích kvor a skupin, kterým je posilovat  
nositele kněžství a sloužit jim a jejich rodinám.

1. Objasňuje poslání Církve.

1. Učí vedoucí kvor a skupin, aby zorganizovali sebe a své výbory, aby mohli 
naplnit poslání Církve.

1. Ukazuje, jak mohou vedoucí kvor a skupin osobně sloužit nositelům 
kněžství a jejich rodinám.

2. Ukazuje, jak má fungovat výkonný výbor kněžství sboru a rada sboru, aby 
pomáhaly naplňovat toto poslání.

2. Ukazuje, jak mohou výbory kvor a skupin při naplňování poslání Církve 
posilovat jednotu, zapojovat nové a méně aktivní členy a využívat plně 
sílu kněžství.

2. Uvádí náměty pro členy kvor a skupin, jak sloužit druhým prostřednictvím 
domácího učení.

18 minutÚvod a přehled

Část 2 19 minutPoslání Církve

Část 3 13 minutSpráva kvor a skupin

Část 4 20 minutSlužba

2. vedoucí kněžství kůlu a sboru je mohou používat při školení vedoucích kvor a skupin na 
školicích schůzkách a při průběžném školení. 

3. vedoucí kvor a skupin je mohou používat při školení členů výboru.
4. vedoucí kvor a skupin je mohou používat jako doplněk při výuce v kvoru nebo ve skupině.
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