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učednictví 

Povolání k učednictví: 

Velké poslání  

Velekněžská modlitba 

Největší přikázání 
 



3D transformation 

OUT – Evangelizační a 

misijní životní styl 

UP – Duchovní růst 

IN – Vzájemná láska 



Praxe Network Praha 

 

 

 



Triády 

Písmo 

modlitba 

sdílení 

vzájemná podpora 

v učednictví Krista 

(vykazatelnost).  



Vykazatelnost - Kairos 



Vykazatelnost - Kairos 

1. V čem vidíš kairos pro svůj život v této 

chvíli? Proč? 

2. Co v tom chceš konkrétně udělat? 

3. Jak to chceš udělat a jak ti v tom 

můžeme pomoci? 

+1. Následná otázka příště: Co jsi v 

tom udělal, jak se ti v tom daří? 

(Vykazatelnost.) 



Vykazatelnost - Kairos 

1. Co chce naši triádu Pán Ježíš nyní 

naučit? Co je pro nás kairos? 

2. Co v tom jako triáda budeme dělat? 

3. Jak to chceme změnit? Kde k tomu vzít 

sílu? Jak si v tom budeme pomáhat? 

+1 Následná otázka příště: Co jsme 

v tom udělali, jak se nám v tom daří? 

(Vykazatelnost.) 

 



Jak prakticky? 

• Triády tvoří tři až čtyři lidé. Výjimečně na přechodnou 

dobu může mít triáda dva nebo pět účastníků.  

• Triády jsou zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. 

• Schází se nejlépe každý týden, minimálně každý druhý 

týden. 

• Triády jsou součástí širšího rámce NP a mají plný smysl 

v návaznosti na další roviny společenství. Tvoříme je 

v rámci jednotlivých skupin.  

• Každá triáda má svého koordinátora, každý koordinátor 

pak svého kouče ze strany vedení skupiny či vedení NP. 



Jak prakticky? 

• Triáda je plánována na jeden školní rok. Délka jednoho 

roku může být prodloužena, ale v zásadě počítáme 

s tím, že složení triád je časově omezené. Uvnitř triád 

a v koučinku průběžně vyhodnocujeme jejich přínos.  

• Pokud se chce někdo dodatečně připojit ke triádě, je 

k tomu potřeba pozvání jejími členy a koordinace ze 

strany vedení Networku. 

• Do triád zveme i hledající, pokud se ztotožní 

s očekáváními triády – učednický životní styl, stěžejnost 

Bible, vzájemná otevřenost a vykazatelnost.  



Skupiny 


