
Infuze 2009 – Škola pracovníků mládeže Křsb 
1. a 2.ročník 
 
 
Proč studovat Infuzi. Rádi byste, aby váš sbor rostl a měl budoucnost? Chcete rozvinout a posílit práci 
s dorostem a mládeží? Potřebujete připravit další služebníky? Chcete pracovat týmově? Chcete předávat 
evangelium a biblické principy srozumitelným, aktuálním a efektivním způsobem? Chcete duchovně růst? 
Chcete zažít rok intenzivního a inspirujícího společenství lidí, kteří jdou ve službě stejným směrem? 
Pokud je alespoň dvakrát vaše odpověď ano, tak je studium Infuze právě pro vás nebo pro mládežnické 
pracovníky z vašeho okolí. 
 
Co to je Infuze. Je to škola zaměřena na přípravu a posílení mládežnických pracovníků. Studium je 
rozděleno do čtyř víkendů, které na sebe tématicky navazují. Program víkendů tvoří společné bohoslužby, 
semináře, diskuse, prezentace, sdílení nápadů a zkušeností, samostudium, chvály, modlitby, reflexe 
získaných poznatků, ale i společné jídlo, volný čas a spánek.  
 
Zaměření Infuze. Toto studium bude kromě jiného obsahovat pět předmětů (zaměřených na pět 
základních oblastí mládežnické služby)a to: Volnočasová práce s dětmi a mládeží, Předávání evangelia, 
Vyučování Bible, Osobní pastýřská péče a Týmová práce. Záměrem je, aby v každém předmětu byly 
vyučovány biblické principy i odborně praktické informace. V rámci každého víkendu budou tři 
bohoslužby obsahující vyučování základních témat pro mládež. Studenti mohou takto osobně růst a být 
upevnění v základních otázkách víry, ale také budou mít ucelený komplet 12 témat (včetně materiálů), 
který mohou předávat ve svých službách.  
 
Infuze je určena pro vedoucí a jejich týmy, kteří pracují ve službě s mládeží, dorostem, v misijních 
klubech, … Toto studium je také přípravou pro potencionální pracovníky, kteří se chystají do takové 
služby vstoupit. První a druhý ročník Infuze je pokračování ŠVM. Oba ročníky poběží současně (kromě 
společných bohoslužeb bude výuka předmětů u obou ročníků probíhat samostatně) Pro absolventy 
předešlých ročníků ŠVM je určen 2. ročník Infuze.  
 

 
Místo konání: Konferenční centru KAM – Malenovice, Frýdlant nad Ostravicí. 
 
Termíny:  Listopad  21-23.11. 2008 

Leden 23-25.1. 2009 
Březen 27.-29.3. 2009 
Květen 22-24.5. 2009 

 
Vyučující: KAM – Dan Hurta, Vláďa Zeman, Dave Patty, Křsb – Jirka Krejčí, Jarek Andrýsek, Vláďa Pípal, 
Bedřich Kostlán, Martin a Tereza Šimíkovi, Petr Húšť, …, Royal Rangers – Petr Walach, Image 33 – Michal 
Malina, CB – David Novák, … 
 
Cena: 2 200 Kč zahrnuje ubytování, stravu a studijní materiály. Cena se platí při prvním setkání. Věříme, 
že když požádáte váš sbor, možná vás rádi částečně nebo cele finančně podpoří. Pokud je výše ceny 
studia pro vás překážkou, dejte nám prosím vědět, rádi vám pomůžeme najít řešení.  
 
Pořádá:  Křesťané sbory a Křesťanská akademie mladých 
 
Kontakty:  Petr Húšť, T-Mobile: 603 171 555, petrhust@volny.cz 
  Vláďa Zeman, T-Mobile: 731 137 842, vladimir.zeman@kam.cz  
 


