
AAUDIO JEZICI: HrvAtskI (CrOAtIAn) nApOmEnA: 
OvAJ vIDEO JE mOžDA nAprAvlJEn kOrIštEnJEm 
stArIJIH vErZIJA svEtIH pIsAmA I ZAstArJElE 
CrkvEnE tErmInOlOgIJE.
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Obavijest:  Ovaj DVD sadržava 
zaštićeni materijal.  Umnožavanje 
bez potrebnog odobrenja vlasnika 
autorskih prava nije dopušteno. 
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Svaki odjeljak DVD-a bi trebalo gledati zasebno.  DVD i priručnik mogu se koristiti 
na sljedeće načine: 

1.  Odbor Melkisedekovog svećeništva okola treba ih koristiti u orijentaciji i obuci novih 
vođa zborova i skupina. 

SaDRŽaj

1. ODjeljak
Pruža uvid u značajnu ulogu vođa zborova i skupina u jačanju i služenju 

obnašateljima svećeništva te njihovim obiteljima. 

1.  Objašnjava poslanje Crkve. 

1.  Podučava vođe zborova i skupina kako da se sami organiziraju te kako da 
organiziraju odbore u svrhu provođenja poslanja Crkve. 

1.  Prikazuje kako vođe zborova i skupina mogu osobno posluživati 
obnašateljima svećeništva i njihovim obiteljima. 

2.  Pokazuje na koji način izvršni odbor svećeništva u odjelu i vijeće odjela 
trebaju raditi u cilju ostvarivanja ovog poslanja. 

2.  Prikazuje kako odbori zborova i skupina mogu razvijati jedinstvo, 
angažirati nove i manje aktivne članove te koristiti sve svećeničke izvore 
u postizanju poslanja Crkve. 

2.  Predlaže ideje koje mogu pomoći članovima zborova i skupina u 
posluživanju drugima kroz kućno podučavanje. 

18 minuta

2. ODjeljak 19 minutaPoslanje Crkve

3. ODjeljak 13 minuta

4. ODjeljak 20 minutaPosluživanje

2.  Svećenički vođe u okolu i odjelu mogu ih koristiti za davanje uputa vođama zborova i 
skupina na sastancima vodstva te u sklopu kontinuirane obuke.  

3.  Vođe zborova i skupina mogu ih koristiti u obuci članova odbora. 
4.  Vođe zborova i skupina mogu ih koristiti kao dodatni materijal za davanje uputa zboru ili 

skupini. 
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