
Kurzy Alfa v České republice
Evangelizace národa, revitalizace církve, proměna společnosti 

Naše projekty můžete finančně podpořit na 
č. ú. 2500104331/2010

var. symbol název projektu

682700 dar na kurzy Alfa

Kurzy Alfa jsou již 30 let využívány křesťanskými církvemi k šíření evangelia. Alfu absolvovaly po celém světě miliony lidí.  
V České republice kurzy Alfa fungují déle než 20 let. Alfa nabízí příležitost prozkoumat nebo utužit základy křesťanské víry.  
Uspořádat ji můžete kdekoliv – na faře, univerzitě, v kavárně, obývacím pokoji a nyní i online. 

Pokud Vám evangelizace leží na srdci, jsme tu pro Vás. Nabízíme veškeré materiály, podporu, školení a v neposlední řadě 
modlitby. Kurzy Alfa jsou zdarma, vše je financováno z darů. Budeme proto vděčni za Vaši podporu. 
Česká kancelář kurzů Alfa zaštiťuje též kurzy o vztazích, kterým je věnována druhá strana.     
Veronika Filipová, Česká kancelář kurzů Alfa

Filmová série Alfy 
Nová filmová série je následníkem video série před-
nášek s  Nickym Gumbelem. Je moderní, emotivní 
a  poutavá. Kromě Nickyho Gumbela jsou průvodci 
na cestě poznávání křesťanství dva noví moderátoři, 
Toby a Gemma. Každý díl trvá zhruba 30 minut a ob-
sahuje otázky a  příběhy lidí z  různých denominací 
po celém světě. 

Filmová série obsahuje též tréninková videa pro 
přípravu týmu a  je k  dispozici zdarma po  registraci 
na webových stránkách www.kurzyalfa.cz. 

Pokud nemáte možnost připravit si přednášky 
s  vlastním řečníkem, je filmová série ideálním po-
mocníkem při pořádání Alfy. 

Filmová série Mládežnické Alfy 
Alfa pro mládež má v současnos-
ti kvalitní filmovou sérii, která je 
nadčasová a zábavná. K dispozici 
je jak nadabovaná verze, tak verze 
s českými titulky. Zároveň dokon-
čujeme korektury titulků k nejno-
vější mládežnické sérii, kterou by-
chom rádi poskytli organizátorům 
začátkem roku 2021. Samozřejmě 
je možné uspořádat kurz také 
s vlastními řečníky. 

Výhodou filmových sérií je mj. 
i to, že lze snadno uspořádat Alfu 
třeba v  obývacím pokoji nebo 

na studentské koleji jen pro několik přátel. Stačí malé pohoštění, počítač 
a dobrá společnost. 

Kurzy Alfa nově    ONLINE 
Rok 2020 je pro Kurzy Alfa velkou výzvou. Kvůli covidu-19 bylo přerušeno 
nebo vůbec nezačalo mnoho registrovaných kurzů, a  proto bylo třeba 
rychle hledat náhradní řešení. Proto jsme spustili Alfu ONLINE. Na jaře 
proběhlo několik kurzů a  ukázalo se, že online Alfa může být dobrou 
alternativou a možností, jak oslovit lidi, kteří by na prezenční kurz přijít 
nemohli nebo nechtěli.

Jelikož se situace nelepší a my nechceme kurzy Alfa na půl roku „ulo-
žit k ledu“, povzbuzujeme pořadatele, aby online verzi kurzů vyzkoušeli. 
Lze použít přednášky z našich filmových sérií a diskusi vést například přes 
Zoom, Skype nebo jiný komunikátor. Na webových stránkách pořadatelé 
najdou praktické rady, tipy, webinář o pořádání Alfy ONLINE i propagační 
materiály.

Zkušenosti ze zahraničí jsou povzbudivé. Dokonce i  Nicky Gumbel, 
zakladatel současné podoby kurzů, byl překvapen tím, kolik lidí má o kur-
zy přes internet zájem. Musíme si uvědomit, že je třeba přinášet evan-
gelium tam, kde jsou lidé. A ať se nám 
to líbí nebo ne, mnoho lidí se pohybu- 
je právě na sociálních sítích. Nebojme  
se proto udělat krok do neznáma  
a nechejme Boha, aby sám ukázal,  
jestli je to jeho cesta. 

Hodnocení pořadatelů 
a účastníků Alfy ONLINE
„Z  pohledu pořadatele pro mě byla Alfa ONLINE 
úžasnou zkušeností. Žádné omezení prostorem, se-
jdou se lidé, kteří by se naživo v takovém složení nej-
spíš nesetkali, a baví se o smyslu života. Žádné velké 
starosti a složité přípravy, prostě jedna hodina týdně 
na Zoomu a jeden velký otazník.  Obzvlášť v této 
nejisté době byl čas na Alfě naprostým protikladem 
toho, co se dělo všude kolem nás. Neříkám, že online 
forma s sebou nenese určitá negativa, ale určitě to 
stojí za to.“  (Lukáš Ondráček) 

„Alfa pro mládež (já jsem si to přejmenovala na ,povídání s Bohem‘) pro-
bíhala online formou a za to jsem moc vděčná, protože jinak bych ne-
měla příležitost se kurzu zúčastnit. Pro mě byla Alfa bezpečným, přátel-
ským místem, kde je každý názor přijímán otevřeně a pozitivně. Do kurzu 
jsem přišla Bohem nepolíbena, a nyní se mu cítím mnohem blíž. Alfa se 
snaží lidem přiblížit víru na základě videí, která se vždy zaobírají jedním 
hlavním tématem (Bible, Ježíš...) a v jejichž průběhu jsou kladeny otázky 
k zamyšlení. Kolektiv je vážně skvělý a člověk je občas až dojat některými 
příběhy, o které se s vámi lidé z kurzu podělí. Nikdo vás do ničeho nenutí, 
nic po vás nechce. Je to čistě vaše cesta a je jen na vás, jestli po ní půjdete. 
Já jsem se po ní rozhodla jít a jsem šťastná.“  (Tereza) 

Online konference kurzů Alfa 2021 
Vzhledem k nejisté situaci jsme se rozhodli místo 
konference, která měla proběhnout v Českém Těšíně, 
uspořádat půldenní konferenci online 24. dubna 
2021. Předběžně máme mimo jiné přislíbenou účast 
Nickyho Gumbela, průkopníka kurzů Alfa a vikáře 
ve sboru Holy Trinity Brompton v Londýně, a Stanisława Cinala, polského 
koordinátora kurzů Alfa ve vězení. Program a další informace připravuje-
me. Konference je určena pro nové i stávající pořadatele kurzů Alfa.

Možnost finanční podpory 
Alfa je zadarmo. Díky štědrým lidem, jako jste Vy, to tak i zůstane. 
Váš dar umožní hledajícím lidem prozkoumat na Alfě smysl života a křes-
ťanskou víru v přátelském, otevřeném a neformálním prostředí. 

Alfa zve, inspiruje a proměňuje lidské životy. 

Více informací: www.kurzyalfa.cz, info@kurzyalfa.cz
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Manželské večery 2021 – manželé Leeovi

Naše projekty můžete finančně podpořit na 
č. ú. 2500104331/2010

var. symbol název projektu

682780 dar na kurzy o vztazích

Bližší informace o kurzech o vztazích najdete na www.manzelskevecery.cz. 
Pokud byste chtěli dostávat novinky týkající se kurzů o vztazích, můžete 
se přihlásit k odběru na www.manzelskevecery.cz/newsletter. 

Manželské večery    ONLINE
Na jaře 2020 se po ČR jako obvykle rozběhly desítky Manželských večerů 
– a v březnu se zase zastavily. Tak to vypadalo, že si od pořádání odpoči-
neme, dokud jsme neviděli statistiky o tom, jak manželství v karanténě 
trpí, a dokud nás Bůh nezačal volat do akce. A  tak jsme začali pořádat 
kurz online a připadali jsme si jako učedníci, kteří měli sytit 5000 lidí ně-
kolika rybami. 

Copak o to – sednout si doma, podívat se na video a povídat si spolu 
jen sami dva nad příručkou by nemělo být zas tak těžké. Jenže u kurzu je 
zásadně důležitá atmosféra – a zkuste v klidu probírat náročná témata, 
když nejste po dobré večeři, nehraje vám hudba, nesvítí svíčka a nemáte 
před sebou misku pistácií! A  tak KMS každému z  80 přihlášených párů 
poslala krabici se svíčkami, s  ozdobnými citáty o  manželství i  s  malým 
překvapením na  každý večer. Po  čase vyhrazeném na  dobrou večeři si 
pak každý pár naladil stream na YouTube, kde se střídaly živé promluvy 
dvou manželských párů, názory odborníků i rozhovory přes internet vždy 
s jiným párem – od těch, kdo jsou spolu jen pár let, až po pár, který příští 
rok oslaví zlatou svatbu. 

Kurz byl v lecčems náročný, ale s podporou modlitebního týmu do-
padl skvěle. Kdybyste uvažovali, že to chcete zkusit také, ozvěte se nám! 

(Jakub a Dagmar Güttnerovi)

Hodnocení účastníků Manželských  
večerů ONLINE 

„Online verze je skvělá v  tom, že je anonymnější a  intimnější – člo-
věk nemusí překonávat překážky, jako jsou kontakt s  dalšími lidmi, 
cestování, hlídání dětí apod. Největší přínos vidím v tom, že jsme si 
na manželství a na sebe udělali čas, a rádi bychom v tom pokračovali 
i po skončení kurzu. Děti už si zvykly, že ve čtvrtek máme rande.“

(manželé 16 let, KřSb)

„Neuměla jsem si to úplně představit, manžel měl trochu obavy, 
po  prvních třech večerech jsme začali být oba nadšení. Moc dobrý 
nápad dělat Manželské večery takhle! Kurz přinesl povzbuzení a „na-
kopnutí“ – a už je to vidět.“ 

(manželé 32 let, CB, před kurzem „dobré“) 

„Online provedení výborné, nemuseli jsme řešit hlídání dětí. Obsaho-
vě bylo řečeno vše podstatné pro zlepšení manželství. Už řešíme ně-
která zranění a začínám komunikovat jinak. Včera na skupince jsme 
na kurz pozvali další pár.“

(manželé 10 let, ČCE, před kurzem „v kritickém stavu“) 

„Manželské večery jsou jako pravidelné návštěvy v servisu, kde se na-
učíte sami opravovat vlastní manželství.“

(manželé 9 let, CB, před kurzem „nějaké problémy“ 
a po kurzu „dobré“) 

Manželské večery chystají restart
Po více než 10 letech se chystá nový překlad kurzů 
Manželské večery a  Příprava na  manželství. Nicky a  Sila Leeovi novou  
verzi pojali tak, že obsah je téměř stejný – kromě důležitých novinek jako 
je „čas u  obrazovky“. Přibrali ale spoustu odborníků (témata „hranice“ 
s Henrym Cloudem, „jazyky lásky“ s Garym Chapmanem a „emoce“ se Sue 
Johnsonovou), zvýšili rozlišení na 4K, přidali i krásné nové animace a ná-
vody, jak kurz uspořádat. Hotová videa budou ke stažení nebo na USB 
discích. V současné době jsme za polovinou překladu a některá videa už 
mají českou grafiku, takže někdy v první polovině roku 2021 by všechna 
měla být k dispozici.

Příprava na manželství  
v obýváku
Do  našeho sboru začal chodit nový pár – ona pochá-
zí z  živého sboru z Vietnamu a  kontakt na  nás získala 
od  svého známého pastora z  Francie, který náš malý 
sbor našel na internetu a doporučil ho. On je Čech, který 
se nikdy o víru nezajímal a do žádné církve nechodil. Oba začali chodit 
na shromáždění a na skupinky, on začal poznávat Boha a důvěřovat mu. 
Začali se chystat na svatbu a na manželství a já s manželem jsme je pro-
vedli kurzem Příprava na manželství – přímo u nás doma, s večeřemi jen 
ve čtyřech a s možností, aby si oni sami nad cvičeními v příručkách poví-
dali o svém vztahu. Protože jejich společný jazyk je angličtina, mohli jsme 
při jednotlivých setkáních použít DVD kurzu v  angličtině. Svatba bude 
příští týden – a oba jsou nádherní.

(Renata Šeniglová) 

Kurz Výchova dětí  
má česká videa
V  dnešní době najdete na  internetu spoustu informa-
cí a  rad, jak vychovávat své děti, ale není jednoduché 
se v  nich vyznat – některé nápady jsou skvělé, jiné by 
z dlouhodobého pohledu vaši rodinu nejspíš úplně rozložily. Ale rodiče 
čím dál častěji hledají právě tam.

Kurz Výchova dětí, určený rodičům dětí do  10 let, přináší rodičům 
principy výchovy, které vycházejí z křesťanských hodnot, a přitom jsou 
dostupné každému páru, navíc je snadné kurz uspořádat. Na  videu se 
k různým tématům vyjadřují křesťanští odborníci, rodiče i samotné děti. 
Příjemnou částí kurzu je sdílení o tom, v čem každý z nás s výchovou zá-
pasí. Od podzimu 2020 jsou videa ke kurzu dostupná s českým dabingem 
a v lepším rozlišení, ke stažení i na USB discích. Doporučila bych ho kaž-
dému sboru, který chce investovat do svých rodin a do mladé generace 
ve svých řadách i v okolí. 

(Renata Šeniglová)

Možnost finanční podpory 
 


