Výroční zpráva za rok 2013

EC M.I.S.E.
A řekl jim:
"Jděte do celého
světa a kažte
evangelium
všemu stvoření."
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Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Evangelizačního centra M.I.S.E. za rok 2013.
Uvědomujeme si, stejně jako v minulých letech, že jen z Boží milosti jsme v roce 2013
mohli ujít společně další úsek cesty, která je zaznamenána v této zprávě. On je ten,
který v nás působí, že chceme a činíme, co se mu líbí: „Když tam přišel a spatřil, co se
z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a
zůstali Pánu věrni.“ Skutky 11,23
Myslím si, že každý, kdo je zapojen do příprav a realizace níže popsaných
aktivit Evangelizačního centra M.I.S.E., si uvědomuje jak náročnost, tak i zodpovědnost
úkolů, do kterých nás náš Pán staví. V roce 2013, podobně jako i v roce 2012, jsme
procházeli různými výzvami, které vyžadovaly nutnou dávku odvahy. Jsme vděčni Pánu,
že nás tímto obdobím provedl a můžeme stát dál v jeho službě. Kéž naše životy i vše, co
činíme, přispívá k vyvýšení a oslavení osoby a díla našeho Spasitele Pána Ježíše Krista.
Jsme vděčni za každého jednotlivce, kterého si Pán skrze níže popsané služby a
služebníky přivedl blíže k sobě, nebo se Mu nechal poznat. Jsme vděčni za každého
křesťana, který se rozhodl aktivně vstoupit na cestu učednictví, cestu poslušnosti za
Pánem Ježíšem.
Vážíme si také každého dobrovolníka, který se rozhodl věnovat svůj čas,
energii, schopnosti a finance a přispět tak k tomu, aby ještě další lidé dostali šanci
dozvědět se o nádherné zprávě o záchraně hříšného člověka v osobě zmrtvýchvstalého
Božího Syna, Pána Ježíše Krista.

„Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!“ List Judův 1:2

Za Evangelizační centrum M.I.S.E.

Mgr. Daniel Chlebek
ředitel
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Cíle a činnosti EC M.I.S.E.
Název M.I.S.E. vyjadřuje čtyři pilíře, na nichž spočívá její činnost: modlitební
mobilizace, integrace osobnosti, utváření společenství a evangelizace. EC M.I.S.E. chce
specifickým způsobem naplňovat příkaz "co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky,
svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné" (2 Tim. 2:2) tak, aby se co
nejvíce lidí dozvědělo o Ježíši Kristu a mělo možnost s ním navázat vztah. Mezi cíle EC
M.I.S.E. patří nadále evangelizační a misijní činnost a jejich podpora formou modliteb,
výchovy, vzdělávání a inspirace k těmto činnostem. Činnost EC M.I.S.E. směřuje
zejména k vytváření podmínek pro zakládání nových misijních stanic a sborů církve.
Činnost EC M.I.S.E. slouží k podpoře misijní a evangelizační práce církve, seniorátů,
sborů a dalších složek církve a je realizována ve spolupráci s nimi.
EC M.I.S.E. chce za účelem realizace výše popsaného cíle pracovat, jak na úrovni
církevní (mezisborové), tak i na úrovni sborové, a to tak, aby všechny aktivity projektu
byly ve shodě s křesťanskou zvěstí, pravidly a normami vycházejícími z Bible jako
závazného Slova Božího.
Všechny dílčí cíle by šlo obsáhnout v čtyřech pilířích či oblastech práce EC M.I.S.E.,
které jsou pak později detailněji rozvedeny.
Mobilizace
Mobilizovat členy sboru k aktivnějšímu modlitebnímu životu, k přímluvným modlitbám
za lidi ve městech, která jsou centrem zájmu projektu.
Integrace-osobnosti
Napomáhat duchovnímu růstu křesťanů ve zralé osobnosti, čehož důsledkem bude
zdravý biblický způsob života především v oblasti evangelizace a misie.
Společenství
Napomáhat k rozvoji zdravého křesťanského společenství, tj. takového, které bere
příkazy našeho Pána Ježíše vážně a adekvátním způsobem je uplatňuje.
Jedná se především o úkoly týkající se evangelizace a misie.
Evangelizace
Motivovat členy sborů k osobní evangelizaci a misijní týmy k oslovování širší veřejnosti
a vhodně volenými prostředky oslovovat současného člověka.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
EC M.I.S.E. se podle charakteru vyvíjených činností a statutu člení na úseky, které se
dále mohou členit na střediska. Orgány EC M.I.S.E. jsou představenstvo, ředitel,
shromáždění a revizní komise. Na níže zmíněných aktivitách se v roce 2013 podílelo
kolem 180 dobrovolníků, dále pak čtyři pracovníci na plný úvazek a dva na částečný,
kteří se podíleli na nejrůznějších aktivitách EC M.I.S.E., záměru 21/10, jak i vedli,
vyučovali a doprovázeli týmy dobrovolníků.

Představenstvo
Sdružení vede 9-ti členné představenstvo sestávající ze dvou zástupců jmenovaných
CR, dvou zástupců jmenovaných KS, čtyř členů představenstva volených
shromážděním a ředitele EC M.I.S.E. Představenstvo si ze svých členů volí předsedu.
Předseda představenstva nesmí být zaměstnancem EC M.I.S.E. Místopředsedou
představenstva je z titulu své funkce vždy ředitel. Představenstvo rozhoduje o všech
základních otázkách činnosti EC M.I.S.E. Představenstvo je ze své činnosti odpovědné
Církevní radě SCEAV. V roce 2012 byli do představenstva jmenováni a zvoleni: Ing.
Michal Klus, M. Div.; Mgr. Martin Piętak, Th.D.; JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.; Ing.
Zbyšek Kaleta; Ing. arch. Jolanta Kadlubcová; Bc. Pavel Taska; Jan Kajfosz; Ing. Daniel
Tomala (v roce 2013 ho nahradila Jana Sližová) a Mgr. Daniel Chlebek.

Ředitel
Ve vedení EC M.I.S.E. stojí ředitel. Ředitele jmenuje CR s předchozím souhlasem KS a
po předchozím vyjádření představenstva. Ředitel je jmenován na období šesti let
s tím, že může být jmenován i opakovaně. Ředitel řídí činnost EC M.I.S.E., z výkonu
své funkce je odpovědný představenstvu a Církevní radě SCEAV. CR do funkce
ředitele jmenovala v roce 2012 Mgr. Daniela Chlebka.

Shromáždění
Členy shromáždění jsou pracovníci EC M.I.S.E. ve služebním nebo pracovním poměru,
vedoucí jednotlivých úseků a středisek EC M.I.S.E. z řad dobrovolníků, dále
představenstvo, zástupce KS, zástupce CR (zpravidla biskup nebo náměstek biskupa).
Každý člen shromáždění má jeden hlas. Shromáždění jedná o životě a práci EC M.I.S.E.
a usnáší se na doporučeních pro její další práci, usnáší se o návrzích pro CR a na synod
SCEAV, projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a
zprávu revizní komise. Shromáždění se schází nejméně jednou za dva roky.

Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná, jeden člen je volen shromážděním, jeden člen je
jmenován CR a jeden člen je jmenován KS. Funkční období revizní komise je čtyřleté.
Do revizní komise byli v roce 2012 jmenováni Jiří Rusz, Ing. Eva Bilanová a Ivona
Suchanková, která byla v roce 2013 nahrazena Bc. Hanou Mikešovou.
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I. MOBILIZACE
Modlitební oblast
Modlitební tým se během tohoto roku lehce obměnil, pokoušeli jsme se o
určité změny, na kterých však bude potřeba ještě pracovat. Modlitební podporovatelé
dostávali i v průběhu roku 2013 modlitební dopisy a náměty z klubů i jiných činností EC
M.I.S.E.

Modlitební konference
Dne 12. 1. 2013 se konala modlitební konference s názvem Nemožné pro nás,
možné pro Tebe, Bože. Zúčastnilo se jí přibližně sto lidí převážně z naší církve. Hlavním
řečníkem byl Ditrich Shneider, který nás seznamoval s misií a zakládáním sborů v
Německu i jiných státech. Součástí konference byla příprava modlitebního diáře s
modlitebními náměty za naše sbory, za misijní a evangelizační kluby a další složky naší
církve i EC M.I.S.E.

II. ITEGRACE
Vzdělávání
Hlavním cílem této oblasti je pomocí vzdělávání vést křesťany ve SCEAV
k lepšímu poznávání Krista i Jeho Slova a připravit je teoreticky i prakticky k
evangelizaci. V roce 2013 se uskutečnilo vzdělávání pro misijní týmy TÝM.I.S.E.,
vzdělávání a setkání pro vedoucí, dále byly vyslány tři týmy zakládající misijní skupinu
na školení M4.

TÝM.I.S.E.
TÝM.I.S.E. je vzdělávací víkendové setkání pro vedoucí týmy všech oblastí
působících v rámci EC M.I.S.E., tj. misijní a evangelizační kluby, misijní skupiny,
sportovní oblast a studentské skupinky. Cílem tohoto vzdělávání bylo povzbuzení v
oblasti misijní služby, rozšíření vědomostí spojených s misií, vzájemné obohacení se a
poděkování za celoroční úsilí. TÝM.I.S.E. proběhla 22. 3. - 24. 3. 2013 v PZKO Milíkov.
Setkání se zúčastnilo kolem čtyřiceti dobrovolníků. Součástí programu bylo slovo
povzbuzení, biblické zamyšlení, přednášky zaměřené na téma budování týmu,
učednictví, diskuse na klubu, služba v souladu s obdarováním, aj. Důraz byl kladen na
praktickou aplikaci přednáškových témat. Dále byl pro účastníky připraven večerní
program chval, poděkování ve formě překvapení a společné zábavné prvky programu.

Setkání vedoucích M.I.S.E. se vzděláváním
Setkání vedoucích M.I.S.E. je určeno vedoucím všech oblastí působení EC
M.I.S.E. Cílem setkání je povzbuzení vedoucích ve službě, osobní růst v roli vedoucího,
praktické rady ke službě a vzájemné obohacení v rámci společenství vedoucích. Z toho
důvodu byla v roce 2013 koncepce setkání následující:
1. část setkání: Povzbuzení, modlitby jeden za druhého, chvály, aj.
2. část setkání: Přednáška zaměřená na vůdcovství.
3. část setkání: Praktické vyučování s aplikací na konkrétní oblast služby.
Některá ze setkání probíhala současně s vedoucími mládeží a dorostů, s cílem větší
provázanosti.
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První setkání vedoucích proběhlo 2. 2. 2013 v centru Hutník v Třinci. Hlavní
přednáška byla na téma „Osobní zodpovědnost a vzájemná zodpovědnost“, kterou
přednášel Marian Kaňuch. Na druhém setkání, 4. 5. 2013 v Třinci, přednášel bratr
Zientek na téma „Motivace a delegování“. Po letních prázdninách, 28. 9. 2013, s hlavní
přednáškou přijel Števo Beňa, na téma „Charakter umožňuje důvěru a důvěra
umožňuje vedení“. Poslední setkání v roce 2013 proběhlo 23. 11. 2013 v Českém
Těšíně, v rámci kterého se uskutečnila valná hromada EC M.I.S.E. V rámci setkání
vedoucích bylo povzbuzení, chvály, slovo Michala Kluse a poděkování. V rámci valné
hromady byly prezentovány oblasti EC M.I.S.E., schválena výroční zpráva a volený člen
do dozorčí rady EC M.I.S.E. a rady EC M.I.S.E.

Rok na misii
Rok na misii začal jako pilotní projekt v září 2013. Tento rok poskytoval
možnost připojit se ke službě na některém z misijních míst, a tímto způsobem být
veden a vzděláván jak teoreticky, tak prakticky, v různých oblastech misie. Cílem bylo
přinést do života účastníka: Učení se závislosti na Bohu, poznávání Jeho moci a lásky,
zkušenost se službou v terénu, zkušenost zakládání sboru na novém místě, vedení lidí
učednickým způsobem a možnost být součástí misijního týmu a služby dle obdarování.
Teoretická vyučovací setkání probíhala jednou týdně, dále se každý účastník zapojil do
praktické misijní služby v týmu Ostravy - Poruby a Ostravy - Centra. Součástí roku na
misii byly dvě Češky, které se přestěhovaly do Ostravy - Poruby a Centra, dále pět
zahraničních misionářů, kteří pomáhali v misijní práci. Vedoucím teoretické části byl
Kristian Lande, který také povzbuzoval a zapojoval do praktické služby.

Školení zakládání sborů M4
V roce 2013 byly vyslány tři misijní týmy zakládající misijní skupinu (potažmo
sbor) na školení M4, pořádané Evangelikální aliancí ČR. Cílem školení bylo vzdělávat
misijní skupiny v jejich úsilí založit nové společenství křesťanů v rámci své církve.
Vyučování byla rozdělena na čtyři hlavní témata: Mistr a Pán, Misijní poslání,
Multiplikace a Hnutí. Proběhla tři víkendová setkání, a to 15. - 16. 2. 2013, 31. - 1. 6.
2013, 29. - 30. 11. 2013, ve středisku Vyhlídka na Blansku. Školení se zúčastnily tři
misijní týmy SCEAV: Ostrava - Poruba, Havířov - Šumbark a Nýdek.
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III. SPOLEČENSTVÍ
Cílem této oblasti je napomáhat především dorostům, mládežím i celým
sborům v misijním působení. Tato oblast je v přípravné fázi.
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IV. EVANGELIZACE
Misijní a evangelizační týmy
Misijní a evangelizační týmy tvoří lidé, kteří na různých místech zakládají misijní
či evangelizační aktivity, kde se pravidelně setkávají s nevěřícími a sdílí s nimi svou víru
v Ježíše Krista. Tým se může skládat z lidí různých věkových generací, kteří cítí povolání
do této služby.
Evangelizační týmy
Cílem evangelizačních týmů je pomoci rozvíjet už existující dorost, mládež nebo
sbor SCEAV, proto tyto týmy působí v blízkosti sborů (např. na sídlišti), oslovují své
nevěřící kamarády z okolí, ukazují jim na Ježíše Krista. Jestliže nevěřící člověk přijme
Krista, je zapojen do místního sboru SCEAV, kde může duchovně růst.
Misijní týmy
Primárním cílem misijních týmů je založení nedělní besídky, dorostu, mládeže,
biblické skupinky na novém místě, kde dosud podobné společenství neexistuje, za
účelem duchovního růstu věřících na daném místě až do té doby, než dojde ke vzniku
misijní stanice nebo sboru, který bude mít své vlastní misijní působení.

Evangelizační klub Oldřichovice – Street club
Street je undergroundový klub pro mladé lidi z Oldřichovic a okolí, kteří se rádi
vyblbnou, ať už při šachách, boxu, čaji, sušenkách či společných diskuzích. Na klubu se
také dozví leccos o Pánu Bohu, který velmi zásadně změnil život nejednoho z nás.
Můžou zde poznat mnoho dobrých přátel, užít si spoustu zábavy a zjistit, věřím,
převratné informace o Bohu a víře v něj.
Nacházíme se v Oldřichovicích, v pivnici pod kostelem. Scházíme se, až na
výjimky, každou sobotu v 17:30. Klub funguje již od roku 2008. Klub byl původně určen
pro mladou generaci neznající Boha.
Život během roku
V roce 2013 jsme na pravidelných setkáváních měli možnost společně prožívat
výborné hry, soutěže, chvilky zpěvu, biblická zamyšlení, diskuze apod. Rok 2013 byl pro
Street club velice požehnaný, ale zároveň i velmi obtížný. Požehnaný ve znatelném
růstu a proměnách asi poloviny členů. Ze Streetu se přes tento rok stal křesťanský
kolektiv, což je vskutku úžasné! Těžký byl v mnoha útocích, kterými se ďáblu skoro
povedlo klub zlikvidovat. Díky Božímu zásahu se tak ale nestalo. Přišli jsme však o
jednoho člena týmu. Zůstalo nás tak pouze 5.
Prioritou pro tento rok již ani tak nebylo získávat další ztracené pro Krista, jako je
učit zachovávat všechno, co nám Ježíš přikázal (Mt 28, 19-20). Proto jsme mnoho
investovali do růstových skupinek kluků a holek a vůbec do učednictví. Z důvodu oněch
zázračných proměn jsme se rozhodli postupně modifikovat program, aby více
naplňoval duchovní potřeby členů (více biblických slov, chvály, modlitby...).
Do Streetu v roce 2013 chodilo asi 19 mladých (i s přípravným týmem). Naší
snahou bylo je více zapojovat do přípravy programu (vedení, jídlo, hry, úvody aj.), což
se poměrně dařilo, ale ne ideálně. V tomto roce jsme vyčerpali Exity a rozhodli se volit
témata (dle potřeb klubáků) a připravovat diskuze/slova sami. Průměrná účast na
klubech byla cca 12.
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Společné akce
Tři víkendové pobyty v horách (Nýdek, 2x Kyčera), kde jsme se mohli pokaždé intenzivně
přibližovat Pánu Bohu a prožívat úžasný společný čas. Jelikož nyní ve Streetu je, chvála Bohu :o), již
většina obrácených, tak jsme měli vážný program více zaměřený na růst než na evangelizaci. Dle
ohlasů samotných klubáků byly všechny toto pobyty významným povzbuzením a posunutím blíže k
Bohu. Průměrný počet účastníků - 20. Pobytů se účastnilo taktéž několik nevěřících.
Speciální kluby: Valentýnský, Vánoční a Silvestrovské setkání, vždy v hojnější účasti (téměř
všichni), jakožto obohacení.
Několik výšlapů (Ostrý, Kozinec) sloužících tělesné schránce, ale i perfektním rozhovorům.
V roce 2013 jsme chtěli významně předělat naši klubovnu, ale z časových důvodů se to
nepovedlo a plánujeme ji provést letos v létě.

Evangelizační klub Vělopolí – Park club
Park-klub se pravidelně schází vždy v sobotu od 18 hodin v klubovně na obecním úřadě ve
Vělopolí. Společenské či jiné hry, tvořivá činnost, opékání párků, EXIT 316, diskuze nad různými
vážnými i méně vážnými tématy – to jsou aktivity, které charakterizují náš klub.
Život během roku
Kdybych měl vzpomenout na okolnosti, které činnost našeho klubu ovlivnily nejvíce, pak to
tedy rozhodně bude školství. Loňský rok někteří z nás ukončovali svá studia, ať už na základní, střední
nebo na vysoké škole. Pro některé to znamenalo přesun do jiných škol či měst. Tím byl náš tým
ochuzen, nicméně radujeme se z toho, že se Pavel L. rozhodl, že nám bude pomáhat a připojil se
k nám. V týmu, který připravuje kluby, nás je tedy šest. V loňském roce klub navštěvovali 2 - 4 lidé. Za
ně jsme Pánu vděčni, ale uvědomujeme si, že ve Vělopolí je daleko více mladých lidí. A tudíž se
modlíme, aby i další mohli přicházet na klub, a právě tam slyšet o spasení, které jim Kristus nabízí. A
právě i tuto prosbu bych rád směřoval k Vám, čtenářům této zprávy. Prosím, MODLETE se za Parkklub z Vělopolí!

Dětský klub Ostrava-centrum
Z Boží milosti nám bylo dáno potkat pár dětí v ulicích, se kterými jsme od začátku října 2013
založili klub. Od té doby se scházíme každé úterý od 16 do 18 hodin v prostorách klubovny sboru.
Průměrný počet stálých dětí bývá kolem 7, celkově za rok 2013 prošlo klubem cca 15 dětí.
Nejčastějšími důvody dětí, které nechodí pravidelně na klub, jsou zákazy rodičů, velmi konfliktní
jednání a s tím spojené vyloučení z klubu či jiné zájmy.
V týmu jsme prozatím tři, avšak byli bychom moc rádi za další ochotné služebníky.
Život během roku
V roce 2013 jsme mohli s dětmi prožít velikou obnovu jejich názorů o Pánu Bohu. Všechny
přišly z nekřesťanského prostředí a skrze biblické lekce, které byly pro všechny něčím úplně novým,
se mohly učit jiným duchovním i morálním hodnotám. Hlavně ze začátku jsme se radovali z množství
dobrých otázek, kterými si je Pán Ježíš vedl blíže k sobě.
Děti se také naučily společně se nahlas modlit a mnohé vyznávají, že přijaly Ježíše do svého
srdce a spoléhají na Něj.
Přes to vše u dětí vnímáme potřebu dalšího vedení a vyučování a naším přáním je, aby se více
změnilo i jejich chování (hlavně v oblasti vztahů).
Naší vizí pro dětský klub je modlit se a pracovat na nové generaci ostravských křesťanů,
vytvořit pro ně prostředí, ze kterého se budou těšit a budou v něm moct růst, být misijně činní a
vyrůst ve vedoucí, kteří budou přínosem pro církev.
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Evangelizační klub Havířov Suchá – Vlakáč
Klubovna volnočasový klub pro mladé se nachází v budově vlakového nádraží Havířov-Suchá.
Činnost klubu fungovala po celý rok 2013 každý čtvrtek v 15:30 hodin, během prázdnin klub probíhal
částečně.
Život během roku
Program klubu se skládal z organizovaných zábavných, sportovních aktivit a z témat
založených na křesťanských hodnotách. Témata byla vedena převážně formou diskuze, mluvili jsme
například o lásce, přátelství, naději nebo rodině.
Kluby byly otevřené pro všechny mladé ve věku od 11 do 16 let. Účast na klubu byla často
variabilní a pohybovala se nejčastěji mezi 2 - 8 lidmi.
Společné akce
V průběhu roku jsme připravili i různé speciální kluby, pizza párty, čokoládovou párty či
přespávání kluků v klubovně.
Koncem června jsme ve spolupráci s místní ZŠ Kpt. Jasioka uspořádali prezentaci norské
kultury se studenty, kteří přijeli za tím účelem až z Norska. Dopolední program probíhal v rámci výuky
přímo na škole, odpolední program se konal již v naší klubovně.
Věříme, že na základě jednotlivých klubů, ale i účastí na různých akcích si mohli účastníci
uvědomit důležité hodnoty ve svých životech a učit se je i realizovat.

Evangelizační klub Bystřice – Big Shock
Klub BigShock je evangelizační klub pro mladé lidi z Bystřice a okolí, který funguje od
Listopadu roku 2012. Scházíme se většinou každý pátek v 16 hodin na faře SCEAV v Bystřici. Náplní
klubu jsou převážně hry, zábava, jídlo, ale nechybí ani vážnější chvíle, kdy se zamýšlíme nad
evangelizačními videi.
Život během roku
Z počátku roku 2013 na náš klub nikdo nechodil, proto jsme přemýšleli a ptali se Boha, co dál.
A tak jsme vděčni, že se nám podařilo uspořádat Norskou jízdu, díky které jsme konečně měli
možnost se dostat do místní základní školy. Díky této akci jsme navázali více kontaktů s mladými lidmi
z Bystřice a na naše kluby začala během prázdnin chodit skupinka dívek. Bohužel s příchodem
školního roku ubylo všem času a na kluby opět nikdo nechodil. Jsme ale vděčni, že kontakty s těmito
děvčaty nám zůstaly, a i když nemůžou na kluby, rády chodí na občasné dorostové holčičí akce.
Kromě Norské Jízdy a pravidelných pátečních setkání jsme pořádali i různé párty např.: Pandí,
Ovocnou nebo Piknik. Také jsme měli jednu víkendovku s klubem Napalm v Nýdku.
V roce 2013 se v našem týmu událo mnoho změn. Jelikož se někteří z nás rozhodli
naplno věnovat jiné službě, nebo už jim to nevycházelo, tak nás z původního počtu 11 lidí zůstalo 6.
Přišli jsme i o vedoucího a v současné době se modlíme o nového.
Na závěr ještě krátké svědectví: Během Norské jízdy jsme měli různé odpolední akce
po Bystřici i u nás na faře. Před první společnou akcí se jedna členka týmu modlila: „Bože prosím, ať
přijdou aspoň 3 lidé.“ A ono jich přišlo 30!
Do roku 2014 jsme vkročili s modlitbou o Boží vedení. Věříme, že Bůh je dobrý a
věrný, a že se přizná k našim modlitbám.

Evangelizační klub Albrechtice - KUMBAL
KUMBAL je zkratka pro Klub Úplně Mega Báječných Albrechtičáků a fungujeme už pátým
rokem. Setkáváme se každý pátek v 17 hodin v místnosti nad obecní knihovnou, na ulici Kostelní. Je
nás mnoho a rádi pořádáme akce, jako opékání párků, oslavy Vánoc nebo pobyty. Přidejte se k nám!
Život během roku
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V roce 2013 jsme společně zažili mnoho pátečních klubů na různá témata (odpuštění, strach,
sebevražda...) a navštívilo nás i mnoho hostů. Přibylo pár nových členů, a tak nás je nyní dokonce
přes dvacet.
V roce 2013 se nám podařilo uspořádat akce, jako Valentine (únorová oslava, přišlo okolo 20
lidí), Norská jízda, které se zúčastnilo více než 60 mladých lidí z Albrechtic a okolí, CAMPFIRE (večer
okolo ohniště pro naše klubáky), první pobyt klubu (na chatě Lípa, jelo asi 10 klubáků) a Vánoční
párty (přišlo 20 a více lidí).
V roce 2013 jsme chtěli podniknout oslavu 4. roku fungování klubu, ale nakonec z toho sešlo
kvůli plánovanému pobytu, který jsme upřednostnili. Oslavu necháme na letošní říjen, protože
budeme slavit dovršení 5. let této služby.
Je skvělé vidět klubáky, kteří se přibližují Bohu a zajímají se o něj. Vidíme práci Ducha svatého
na nás vedoucích i na všech ostatních. Začali jsme skupinky s děvčaty a někteří klubáci se pomalu
zapojují do vedení klubu. Jako vedoucí jsme znova zjistili, že když otevřeme své životy a ukážeme
nevěřícím lidem, jak sami žijeme s Kristem, pak teprve oni sami pochopí, že křesťanství je o vztahu a
ne o musím/nesmím.

Evangelizační klub Třinec – Open Club
Open Club funguje v rámci třineckého sboru pod záštitou EC MISE již od počátku roku 2012.
Jeho hlavním účelem je navázat vztahy s nevěřící mládeží v našem městě a nejbližším okolí a vytvořit
přátelské prostředí, ve kterém se společně můžeme sdílet, hrát hry, probírat nejrůznější, často
palčivá témata a společně se zamýšlet nad otázkou Boha a křesťanských hodnot.
Život během roku
Čas i místo setkávání Open clubu zůstalo již od jeho založení neměnné, a sice každý čtvrtek
v 17 hodin ve sborovém centru Hutník. Co se ovšem částečně změnilo, je složení vedoucího týmu
klubu. Leszka Gajdicu vystřídala ve funkci vedoucího Zuzana Samcová a stávající tým tvořený Ivonou
Suchankovou a Ondřejem Strokou pak doplnili Jan Palát a Eva Jendrulková. Největším impulsem pro
nás v loňském roce byla Norská jízda, která nás nejen stmelila jako tým a dodala nám chuť do další
služby, ale především přivedla na náš klub i nové klubáky, za což jsme nesmírně vděčni.
Děkujeme Vám za Vaše modlitby a prosíme i nadále za modlitební i jakoukoli jinou podporu.

Evangelizační klub Střítež – Cross klub
Klub je určen pro mládež ve věku 13-30 let, scházíme se každý pátek od 19:30 do 21:30 hodin
v klubovně za obecním úřadem ve Stříteži. Naším záměrem je pozvat naše přátele a kamarády z okolí
Stříteže, pobavit se spolu v klubovně, ne ve stylu mnoha dnešních mladých lidí v hospodě nebo být na
drogách, ale prostě způsobem, ve kterém vidíme smysl, věcmi, které nás obohacují a kde můžeme
najít nová přátelství a poznat nové lidi. Konkrétní součástí běžného klubu ve Stříteži jsou hry, zábava,
hudba, jídlo, cca 30 minutový televizní seriál Exit 316, na základě kterého se bavíme o mládeži
přístupných tématech současnosti, jako je láska, image, zklamání, víra, přátelství aj.
Život během roku
Tento mládežový klub fungoval během celého roku 2013, průběžně se scházelo 8 – 12
klubáků. Během roku jsme mohli pořádat i různé menší akce formou sportu, spojené kuby s Řekou či
Hnojníkem, anebo mini párty. Největší akce byla v říjnu, kdy jsme oslavili první rok svého fungováni a
to druhou gril párty.
Jsme vděčni za fungování klubu i za tým lidí, který mohl během celého roku připravovat kluby
(Tomáš Siwy, Roman Siwy, Jakub Pientok, Daniel Tomala a Bea Pientoková). Jsme vděčni i za naše
přátele z mládeže Střítež, kteří na klub chodili a byli nám pomocí.
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Misijní služba v Oldřichovicích na Tyrské
Chceme vzdávat chválu svrchovanému Pánu Bohu, který má ve svých rukou každé lidské
srdce na Tyrské i v okolí, které mu ještě není odevzdané, každého zapojeného dobrovolníka a každý
krok v této službě. Chceme, aby On byl centrem všeho dění na Tyrské. Děkujeme za uplynulý rok
2013 a vyprošujeme požehnání pro ten následující, vždyť víme, že ten, který je v nás, je větší, než ten,
který je ve světě. (1.Jan 4,4)
Na začátku roku 2013 museli ze zdravotních důvodů opustit vedení mládeže Libor a Eva
Biedrawovi. V létě se rozhodli vstoupit do této služby Lukáš a Kristýna Borští. Do mládežového týmu
patří spolu s vedoucími Lucka Moržolová a Betka Olszarová. Z Oldřichovické mládeže se v létě k
mládeži na Tyrskou přidala Katka Niemcová. Katka se stala koordinátorem služby na Tyrské místo Joly
Kadlubcové, která se přestěhovala do Ostravy – Poruby, kde se také zapojila do služby. Na mládeži se
scházíme každý pátek od 18 – 21 h. v počtu 10 – 13 mladých lidí. Jsme velmi vděčni za to, že společně
můžeme duchovně růst a chválit Pána.
V létě v roce 2013 jsme slavili 1. rok od založení dorostu na Tyrské. Po roce vidíme 7
pravidelně přicházejících dorosťanů, kteří mají rádi toto společenství a duchovně rostou. První měsíce
jsme věnovali spíše rozpoznání toho, v jaké míře přinášet zvěst Božího slova na dorosty, potom jsme
se začali s některými scházet na růstových skupinkách, které stále pokračují a nyní je naším cílem
zapojovat je i do vedení dorostů. S celým týmem pod vedením Radka a Lucky Steblových se na
dorostech scházíme v počtu 12 – 14 mladých lidí. Do týmu kromě vedoucích patří Tomáš Stefanov,
Soňa Swaczynová, Marek Moržol a Katka Niemcová. Dorosty probíhají každý čtvrtek od 17 – 19 h.
13. 7. 2013 jsme byli celá mládež pozváni na historicky 1. svatbu našich mládežovců Katky a
Filipa Golasowských. Pán Bůh je přivedl na jejich společnou cestu životem a jejich kroky dále
směřovaly do Ostravy. Ve SCEAV v Ostravě se zapojili do služby společně s Pavlem a Jankou
Taskovými.
Po svatbě Filipa a Katky Golasowských převzala za Filipa vedení T-klubáčku Bohunka Kaletová.
Vznikl pětičlenný tým, ve kterém je dále zapojena Šárka Szmeková, Jurek Turoň, Michal Walach a
Rudek Rusz. V červnu jsme organizovali akci pro dorost a T-klubáček, aby děti starší 13 let mohly
plynule přejít na dorost. V září r. 2013 proběhla na ZŠ v Oldřichovicích scénka, kde jsme pozývali děti
do 13 let na T-klubáček. Nyní se scházejí v tělocvičně ZŠ v Oldřichovicích od 16 – 17:30 hod. kromě
týmu v počtu 8 - 10 dětí.
Na Tyrské probíhají každou středu modlitební setkání v 18 hod. v místnosti.

Misijní klub Hnojník – H-klub
Misijní klub v Hnojníku, od toho odvozený jeho název H-klub, funguje již třetím rokem. I když
začátky byly těžší a cca půl roku jsme neměli žádného skutečného klubáka, Bůh nás vedl cestou
zázraků a nyní máme 8 děcek ve věku od 12 do 30 let, kteří chodí na kluby pravidelně.
Život během roku
I v průběhu roku 2013 jsme se tedy setkávali s našimi klubáky: Edou, Jardou, Natkou, Evčou,
Dominikem, Zuzkou, Vojtou a Tomem na pravidelných klubech, ale i osobně, jako kamarádi. Což je
pro nás jeden z největších zázraků, že můžeme mít s klubáky stále reálnější oboustranné vztahy. Náš
tým se během posledního roku nijak nezměnil, stále je nás 6, tzn.: Gtom, Pavel, Patrik, Jarka, Verča a
já – Zuzka. V přípravě programů se pravidelně střídáme, pokaždé má klub na starosti jeden člen
týmu, ale o pomoc může samozřejmě poprosit, jak ostatní členy týmu, tak i klubáky.
Společné akce
V průběhu roku jsme uskutečnili několik akcí... byli jsme venku – na horském výšlapu, na
kolech, hráli jsme se smilovickým dorostem baseball, pořádali jsme turnaj ve stolních hrách a také
klučičí a dámskou jízdu – kluci byli na laser games a holky vyráběly dekorace.
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Na celý jeden týden jsme využili příjezdu našich misionářů z Norska, se kterými
jsme opět zavítali do škol. Přes léto jsme byli hlavně v tělocvičně a hráli volejbal a další
hry. Nedávno jsme spolu byli na bowlingu a s některými také na akcích našeho sboru
jako např.: XcamP, stanování, dívčí jízda, přednáška o sociálních sítích, dorostovomládežový Silvestr... a velkým povzbuzením pro nás je, že jedna naše klubačka, Evča, už
od léta navštěvuje pravidelně také dorost.
Všechny tyhle akce pro nás byly přínosné tím, že jsme mohli s klubáky trávit
více času a užít si spoustu zábavy. Snad i Norská jízda měla nějaké ovoce, i když přes
její náročnost nikdo nový na klub nepřišel.
Chtěli jsme také uspořádat nějaké turnaje, florbalový, volejbalový nebo
podobně. Také chtěli kluci další LAN párty, ale nevyšlo to, nebo filmový večer. Proč se
tak nestalo, těžko říct, jsem ale asi radši, že není každý rok úplně totéž, ale akce se
obměňují. 
Co mě mrzí, je, že nemáme modlitebka před klubem, to bych chtěla změnit a
více na tom zapracovat v novém roce.

Misijní klub Řeka – RIVER CLUB
-

Sport
ETG – výuka
anglické
konverzace

RIVERCLUB je misijní klub v Obci Řeka fungující od září 2008 v rámci
Evangelizačního centra M.I.S.E. Setkání probíhala každý pátek od 20 do 23 hodin. Byla
doprovázena volnočasovými aktivitami klubového, sportovního nebo společenského
charakteru. Hlavním cílem každého setkání bylo však dát lidem prostor zamyslet se nad
otázkami jejich života a dát jim možnost poznat Krista.
Život během roku
Na základě potřeby duchovního růstu znovuzrozených klubáků (z RIVER CLUBU)
vznikla oficiálně dne 4. 9. 2011 mládež v Řece. Mládež se schází každý pátek v 18 hodin
a má v současné době 15 členů. Na mládež dvakrát měsíčně dochází jeden ze starších
členů sboru, aby zde sloužil výkladem. Jednou měsíčně mládež podniká pohybové, či
kreativní aktivity. Jednou za dva měsíce mládež navštěvují misionáři.
V červnu 2013 jsme se, po poradě s vedením EC M.I.S.E. a vedením sboru,
rozhodli dočasně přerušit činnost RIVER CLUBU, z důvodu časového vytížení vedoucích.
O obnovení činnosti a s tím spojených personálních změnách ve vedení se bude jednat
v průběhu srpna 2014. S přáním přijetí Božích záměrů.

Sport
a) Fotbal
Fotbalový kemp 2013 – 7. ročník
Kemp se uskutečnil 29. 7. - 3. 8. 2013. Kempu se zúčastnilo 24 lidí, z toho 7
nekřesťanů, 1 hlavní trenér Ondra Mazaný a 3 organizátoři. Každý den probíhaly
dopoledne tréninky a odpoledne turnaje a přátelské zápasy, a to na hřištích Třanovice,
Žukov a Smilovice. Ubytování a strava byla zajištěna v křesťanském středisku Karmel,
za což děkujeme správcům Slámovým.
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Duchovní program probíhal následovně: každý den bylo stanoveno téma, které připravil
Daniel Chlebek. Ráno před snídaní bylo zamyšlení jednoho z organizátorů. Dále po tréninku bylo
aplikační slovo od trenéra Ondry Mazaného a po odpoledním volnu bylo setkání skupinek (aktuálně
probíhaly 3 skupinky - starší kluci, mladší kluci, holky), kde bylo svědectví a sdílení. Večer byl delší
program s biblickým slovem, svědectvím, sdílením, soutěžemi, dále táborákem, filmem s výzvou, aj.
Jeden večer nám sloužil také Jaroslav Sabela (PČR).
K odpočinkovým aktivitám na kempu patřily: střelnice, motokáry na krytém motodromu,
bazén, aj. Jeden den jsme podnikli výšlap na Lysou horu.
Na konci kempu, po výzvě, se kluci v mladší skupince (všichni nevěřící) modlili s Ondrou Mazaným za
boj o jejich nový život. Z kempu nechtěli odjíždět .
Organizátoři: Luboš Tomiczek , Roman Glajcar , Radek Wewiórka
Fotbalový kroužek – děti
Od ledna 2013 se rozjel dětský fotbalový kroužek pro děti 6 – 10 let. Momentálně kroužek
probíhá v Třanovicích – na hřišti nebo v tělocvičně. Účastní se i děti z obce! V jarním období chodilo
15 dětí a v podzimním období jich bylo 21. Vždy o přestávce je slovo jednoho z trenérů. Do budoucna
chceme podpořit vznik dalších fotb. kroužků a vytvoření fotbalové ligy. Připravují se přátelské zápasy
s FK Hnojník a Tošanovice, a také s FK Ambassadors Praha.
Organizátoři: vedoucí Jana Wewiórková, Luboš Tomiczek, Roman Glajcar, Marek Roman, Radek
Wewiórka. Z toho Jana Wewiórková, Luboš Tomiczek, Roman Glajcar si udělali 5-denní trenérský kurz
v Ambassadors football.

b) Florbalová 3D liga
V květnu roku 2013 se úspěšně podařilo dokončit další sezónu 3D ligy, které se zúčastnilo 10
týmů od Jablunkova až po Albrechtice, ligou prošlo cca 130 hráčů, z toho asi 8 dívek. Sezónu jsme
začali již v září 2012 a v cca 25 sobotách jsme se setkávali pravidelně v hale Stars v Třinci. Každou
sobotu jsme vždy mezi zápasy mohli slyšet příběh věřícího sportovce nebo svědectví nás kapitánů. Po
skončení sezóny jsme mohli mít společné zakončení na Hutníku v Třinci, kterého se zúčastnilo okolo
40 lidí. Bylo zde pro nás, kromě vyhodnocení a vyhlášení vítězů, připraveno i občerstvení, hry, a také
povzbuzující biblické slovo. Tímto způsobem bychom chtěli pokračovat i v dalších letech.
V prvním prázdninovém týdnu jsme se opět potkali na florbalovém campu v Emaus, v Návsí. O
tento camp je každoročně velký zájem, i v roce 2013 tomu nebylo jinak. Během prvního týdne
registrace se camp zcela naplnil, celkem se přihlásilo na 32 mladých zapálených lidí pro florbal.
Program byl pro všechny účastníky připraven velmi zajímavě, a proto nebylo moc času na oddech a
volnou chvilku. Součástí dne byly většinou 2-3 dvouhodinové tréninky v hale a večer byl vždy
připraven zajímavý program: večerní baseball, fotbal na umělé trávě se zajímavým hostem ze
Slovenska, grilování, sledování křesťanského filmu, společenské hry, partička a další. Na každém
tréninku jsme vždy měli krátké zamyšlení ze svých životů, a na to jsme mohli během dne také navázat
v dalších rozhovorech. Závěrem bych chtěl podotknout, že camp byl velice požehnaný, a to i pro nás
vedoucí, protože jsme mohli vidět Boží působení a ovoce. Mohli jsme vidět, jak Bůh pracuje na
nevěřících a proměňuje jejich srdce. Někteří z nich jsou již zapojení ve sborech a pravidelně se účastní
setkání svých mládeží nebo dorostů. Na konci prázdnin se nám podařilo uspořádat 3D Cup –
florbalový turnaj pro týmy, které budou v dalším ročníku v 3Dlize působit, aby se hráči mohli spolu
více poznat a také vidět kvalitu soupeřů pro další sezónu.Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů – turnaj
se odehrál ve sportovní hale ve Smilovicích.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nás vedoucí 3Dligy, kapitány a celou 3Dligu nesli a
stále nesete na modlitbách. Čím dál na nás kapitány přicházejí útoky zvenčí a Vaše modlitby jsou pro
nás velkým povzbuzením a oporou pro naši službu skrze florbal.
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c) Qliga 2012/2013
Již třetí křesťanská volejbalová liga se konala od září 2012 do dubna 2013. Qliga probíhala na
dvou místech současně, a to v třinecké sportovní hale Stars a v tělocvičně 5. základní školy. Zápasy se
odehrávaly téměř každou sobotu od 16:30 do 21:00. Qligy se účastnilo celkem 6 týmů z Třince a
okolí, což odpovídá asi 60 lidem, včetně vedoucích. V základní části hrály proti sobě jednotlivé týmy
vždy 4 zápasy. Do play-off však postoupily pouze 4 nejlepší týmy, které bojovaly o přední příčky.
Nejlepší 3 týmy byly odměněny hodnotnými cenami.
Před každou hrou jsme se krátce zamýšleli nad aktuálními tématy ze života, s důrazem na
křesťanské hodnoty. Po zamyšlení následovala krátká modlitba.
Po skončení sezóny, na začátku léta, proběhlo slavnostní ukončení, které se uskutečnilo v
parku Boženy Němcové v Karviné. Mohli jsme se zde znovu všichni společně sejít, zavzpomínat na
příjemně strávené chvíle, zasportovat si a prožít společný čas.

Q cup 2013
Volejbalového turnaje Q cup 2013 se zúčastnilo celkem 12 volejbalových týmů po 6 lidech.
Přijely zde týmy z celého Moravskoslezského kraje. Q cup se konal dne 27. dubna 2013 od 8:00-18:00
v tělocvičně základní a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonkem. Před samotným turnajem proběhlo
krátké zamyšlení na aktuální téma, modlitba a následovalo představení donátorů akce, mimo jiné
města Český Těšín, jakožto hlavního finančního sponzora, jehož prostředky mohly tuto akci z velké
části pokrýt. Všichni sportovci byli seznámeni s pravidly fair play jednání a organizačními záležitostmi.
Byla shrnuta i pravidla hry a každý hráč dostal srdečné pozvání na pravidelné aktivity pořádané ligou,
tedy na samotné zápasy Qligy a volejbalový kemp. Po odehrání základní části turnaje byl čas na
občerstvení. Poté následovaly vyřazovací a finálové zápasy. Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů a předání věcných cen.

Volejbalový camp 2013
Volejbalový kemp se konal od 12 - 15. srpna 2013 v obci Smilovice na středisku Karmel.
Kempu se zúčastnilo rekordních 27 účastníků ze Smilovic a okolí. Největší část každého dne tvořila
samotná hra a trénink v moderní sportovní hale. Pevným bodem programu byly jedinečné večery, na
kterých se hrály různé společné hry, díky kterým jsme se vzájemně poznávali a utužovali vztahy. K
zamyšlení byl promítnut zajímavý film October baby, který podněcoval k přemýšlení o smyslu života.
Nad Božím slovem jsme se zamýšleli v pravidelných odpoledních skupinkách, které byly tématicky
přizpůsobeny mladým lidem. Bavili jsme se například o životních prioritách, přátelství a životě s
Bohem. Volné chvíle, které následovaly po odpoledních trénincích, mohli účastníci využít dle svých
přání. K dispozici byly například deskové hry, pingpongový stůl, a koho fyzická aktivita během dne
zmohla, mohl v klidu odpočívat na pokoji, či se odreagovat poklidnou procházkou po malebné
krajině.

Weekendovka
Historicky poprvé jsme pořádali weekendovku (25. - 27. 9.), které se zúčastnilo 15 lidí. Víkend
jsme strávili v Oldřichovicích na chatě Lípa. Celou dobu nás provázelo téma: „Jdi od toho“. Měli jsme
každý den nějaké zamyšlení typu (závislosti, špatná cesta,…). Večer nás přišli obohatit hosté
s výkladem. V sobotu jsme si zašli na nedalekou horu Javorový, nemohly chybět ani deskové hry.

d) Outdoor
Zimní turistika Vysoké Tatry (16. 3. – 17. 3. 2013)
Turistiky ve Vysokých Tatrách při slunečném a mrazivém počasí (-15 st.) se zúčastnilo 23 lidí,
z toho 10 nekřesťanů. První den se uskutečnil výstup na Teryho chatu pod Lomnickým štítem. Nocleh
byl zajištěn na chatě. V rámci večerního programu proběhlo představení se, aplikační slovo, sdílení,
svědectví Martiny Sikorové (která minulým rokem na outdooru uvěřila) .
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Druhý den se uskutečnil výstup na Skalnaté pleso a dolů do Tatranské Lomnice.
Outdoorový kemp Švýcarské Alpy (4. 7. - 13. 7. 2013)
Kempu se účastnilo 11 lidí, z toho 5 nekřesťanů a 4 lidé z týmu. Náplní jednotlivých dnů byly
vysokohorské výstupy kolem 3100m, jako například Pfings, Gornergrat, Schilthor, Brienzer Rothorn,
Jungfraujoch (3454m).
V programu byly také odpočinkové dny – menší výlety do okolí, jako např. Interlaken a
celodenní výlety: Bern, Montreux, Genevské jezero - koupání. Duchovní program, který probíhal
každý den, vedl Daniel Chlebek (děkujeme za obětavou službu!), dále se někteří účastníci sdíleli se
svědectvím, v programu byly také hry a mini kempové kino s křesťanskou tématikou. Velkým
požehnáním bylo pro nás krásné slunečné počasí a také hodně otevřené rozhovory o křesťanství!
Bike kemp kola – alpská Draw cyklostezka (7. 9. – 9. 9. 2013)
Z důvodu menšího zájmu se kemp přesunul na rok 2014.
Organizátoři: David Czyž, Jan Cibulec, Krystýna Ogrodzká, Michal Madeja, Radek Wewiórka.

ETG & výuka anglické konverzace na školách v roce 2013
Koncepce – posláním a náplní této oblasti služby EC M.I.S.E. je skrze výuku AJ oslovit mladou
generaci evangeliem. Služba stojí na spolupráci misionářů-dobrovolníků z USA (kteří se dopoledne
věnují pravidelné výuce anglické konverzace na ZŠ či SŠ) a vedoucích - dobrovolníků z místních sborů,
kteří pak společně organizují odpolední konverzační kroužky anglické konverzace (ETG) pro veřejnost,
zejména mládež. ETG a spolupráce se školami je tedy veskrze kontaktní služba, na niž je třeba
navázat dalšími aktivitami, pokud chceme vidět nově příchozí „vrůstat“ do místního společenství. V
roce 2013 došlo ke koncepčním změnám, když se větší důraz položil na spolupráci se školami a
zredukoval se počet míst, kde probíhaly odpolední ETG ze 6 na 2 místa. Důvod k této změně by se dal
shrnout do slov: „Lépe dělat méně, ale pořádně, protože někdy méně je více“. Náš „učitel“ Ryan tedy
pokračoval s výukou AJ na ZŠ Hnojník (2 dny v týdnu) a k tomu ještě od září přidal výuku na SŠ
Infotech ve Frýdku-Místku (další 2 dny).
Harmonogram a rytmus celého roku (podrobněji):
Leden - květen: V novém roce dále pokračovaly odpolední ETG na těchto místech: OstravaPoruba, Havířov-Šumbark, Hnojník, Střítež, Řeka, Oldřichovice (Tyrská). ETG Ostrava-střed se
rozhodla ukončit svá setkávání. Mládež v Albrechticích uvažovala otevřít ETG v jejich obci, nakonec se
z organizačních důvodů tento záměr neuskutečnil. Kromě pravidelných setkání ETG (většinou
hodinových) se v období Velikonoc uskutečnila speciální setkání s večeří a pestřejším programem,
s cílem sdílet se o smyslu těchto svátků. Pravidelně jsme se na všech těchto místech věnovali cca 15 20 lidem (počet lidí oproti minulému pololetí klesl).
Letní prázdniny: První dva týdny v červenci jsou vyhrazeny pro English camp (EC). V roce
2013 se však EC z organizačních důvodů nekonal. Od příštího roku ale chceme s touto službou dále
pokračovat a nabídnout EC primárně studentům škol, na kterých náš americký misionář působí, a
také „studentům“ našich ETGs.
Září - prosinec: Ryan začal pracovat na SŠ Infotech ve Frýdku-Místku. Tam jsme také ve
spolupráci s místní mládeží v polovině října otevřeli ETG. Nepovedlo se nám však získat ani jednoho
pravidelného „návštěvníka“, takže jsme do nového roku vstupovali s otázkou, co dál. Dále jsme se
zaměřili na ZŠ Hnojník a pro studenty nabídli ETG, které se tentokrát z Hnojníku přestěhovalo do
Stříteže. Pravidelně se účastnily 3 studentky.
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Horizont budoucnosti:
Celkově hodnotím změnu pozitivně, a to v tom smyslu, že i přes značný pokles počtu
lidí na odpoledních ETG, se nám naopak otevřela možnost oslovit a po dobu roku se
setkávat s několika sty studentů zmíněných škol. Výhledově bude třeba posílit
spolupráci místního sboru se školou a promyslet způsoby, jak by se dalo se studenty
pracovat i mimo školní budovu nebo jak ještě umocnit „Boží přítomnost“ na půdě školy
dalšími iniciativami místního společenství. Jsem přesvědčen, že tudy vede cesta
k dalšímu růstu této služby.
Závěrem přidávám Ryanovo hodnocení roku 2013:
„This year God has shifted the way I (and others) use English to serve Him and people.
I think His plan for English ministry here in the Czech Republic is growing. However, on
the outside, our English ministry might seem quite small or that it is even shrinking.
Last year, I was managing eight ETG's across the region with a total of maybe 25-30
students. This year, I am managing just one ETG with seven students (3 from outside
the Church). So, the ministry seems quite smaller when you look just at the ETG
ministry. However, God has at the same time opened the door for me to teach within
two public schools (in Hnojnik and in Frydek-Mistek). From these locations, God is able
to reach hundreds of students through me. And a majority of these students don't have
a relationship with Christ at all. I believe it is a good step forward for our English
ministry to bring the Gospel message into the public schools. Through this opportunity,
we have so many ways to share Christ: through words and actions, serving the
community, and building strong and healthy relationships with our cities and villages.“
Ryan Volkman

Norská jízda
Ve dnech 22 - 28. 6. 2013 se již počtvrté konala Norská jízda, jejímž hlavním
cílem bylo oslovit mladé lidi ve věku 12-20 let ze základních a středních škol, pozvat je
na místní misijní či evangelizační klub, vytvořit nová přátelství, zvěstovat jim dobrou
zprávu o Ježíši Kristu. Vedlejšími cíli rovněž bylo naučit se pracovat v týmu, být
prospěšnými pro lokální školu, učit se komunikovat v jiném jazyce, navázat nová
křesťanská přátelství.
V roce 2013 se zapojilo 5 českých týmů z misijních a evangelizačních klubů
v Bystřici, Třinci, Komorní Lhotce, Těrlicku a Albrechticích. K těmto českým týmům,
které se průměrně skládaly z 5 - 10 lidí (vedoucích klubů, dobrovolníků z jiných dorostů
a mládeží), se přidaly norské týmy v podobném věkovém složení s 5 - 7 lidmi. Společně
měly tyto týmy na jednotlivých místech prezentace ve školách (o Norsku - zvycích,
geografii, historii) a organizovaly následnou odpolední či večerní evangelizaci,
sportovní utkání, klubový program či jiné zábavné aktivity (většinou v místnosti klubu či
fary).
Celkově proběhla Norská jízda velice požehnaně, vedoucí klubů brali tuto
organizačně náročnou službu zodpovědně již v počátcích plánování, pro mnohé týmy
byl tento týden významnou vzpruhou k další službě Pánu Bohu, někteří pozvaní se stali
pravidelnými klubáky.

17

Impuls week
V roce 2013 proběhly Impuls týdny v prvním týdnu letních prázdnin celkem na sedmi různých
místech: Nýdek, Frýdek-Místek, Orlová ČCE, Chomutov CB, Ostrava-Střed, Ostrava-Poruba (mládež),
Ostrava-Poruba (rodiny). Na Impuls týdny přijely sloužit zahraniční týmy z Norska, Švédska, Lotyšska,
Ruska a Německa.
Všechny týmy se zúčastnily Impuls festivalu, který byl pro mnohé účastníky velkým
povzbuzením k misii. Ihned po Impuls festivalu proběhl teambuilding. Jednalo se o vzájemné
seznámení se v týmech (účastníci z ČR a ze zahraničí), praktické vyučování zaměřené především na tři
hlavní cíle evangelizačních týdnů, modlitby za jednotlivé týmy a symbolické vyslání.
Tři cíle Impuls týdnů:
1. Lidé mohou slyšet o Ježíši a být zachráněni
2. Místní sbor je mobilizován k evangelizaci ve vlastním městě a naváže kontakty s novými lidmi
3. Lidé zapojení v týmech se naučí, jak být misionáři ve svém místě působení
Bezprostředně po teambuildingu se jednotlivé týmy rozjely do různých měst, kde proběhly
evangelizační týdny. Na některých z těchto míst se povedlo navázat kontakty s novými lidmi, mnozí
lidé slyšeli evangelium a také samotní účastníci byli povzbuzeni k misijnímu životnímu stylu.
Je třeba také říci, že pro některé týmy nebylo jednoduché navazovat vztahy s lidmi na ulici.
Někdy také trvalo nějakou dobu, než se týmy ze zahraničí a z naší země daly dohromady a začaly
spolupracovat. A určité problémy přinášelo také to, že ne všichni účastníci jeli na Impuls týden s cílem
být tam pro nové lidi a říct jim o Ježíši.
Ale i přes různé překážky a problémy jsme moc vděčni za každého člověka, který mohl díky Impuls
týdnu slyšet dobrou zprávu o Ježíši.
Když jsme přemýšleli o misijních týdnech v roce 2014, uvědomili jsme si, že hlavním cílem je,
aby lidé slyšeli o Ježíši a byli zachráněni. Pokud Bůh bude jednat v životech lidí a noví lidé se setkají s
živým Ježíšem, tak se ty dva další cíle přirozeně naplní také. V roce 2014 bychom se také chtěli více
zaměřit na výchovu potenciálních vedoucích, než na počet míst. Chceme oslovit lidi, kteří už mají
zkušenosti s Impuls týdny a ve kterých vidíme obdarování k misii a k evangelizaci. A tyto lidi chceme
vyzvat, aby se připojili k nám, učili se společně s námi a zároveň vzali s sebou další lidi, které by oni
sami mohli vést. Je důležité, aby to byli lidé, kteří jsou ochotni zapojit se nejen do samotného Impuls
týdne, ale také do procesu přípravy před a následné práce po Impuls týdnech.

Studentské skupinky
Olomouc
Jsme skupinka studentů scházejících se v Olomouci. V první polovině roku 2013 se skupinky
konaly zřídka, prakticky vůbec. Vedoucí, lidé ze skupinky všeobecně, toho měli hodně do školy, takže
nebyl čas na skupinku, což byla škoda. Ve druhé polovině semestru se měnilo vedení. Vedoucími
skupinky se stali Leszek a Gabka Gajdzicovi a skupinky se začaly konat pravidelně v pondělí.
První setkání byla v prostorách VOŠ Caritas, následně jsme však měli možnost scházet se
v bytě jednoho ze studentů. Byl to velký pokoj, do kterého jsme se pohodlně vešli. Na skupinku
chodilo okolo 8 - 10 lidí, někdy nás přišlo i 12.
Na podzim nás přijel navštívit a povzbudit Daniel Chlebek, měli jsme i vánoční skupinku
v čajovně, na které se nás sešlo také kolem 10. Na každé skupince byl prostor pro osobní sdílení i
náměty na modlitby, za které jsme se potom buď společně, nebo v malých skupinkách modlili. Byl
také prostor pro chvály v písních, jelikož Janusz Sikora nám vždy posloužil hraním na kytaru. V rámci
jedné skupinky jsme se dívali i na film Řezbář. Byl to takový trochu „odpočinek od studia“, protože ke
studiu na tento akademický rok jsme si vybrali knihu Ozeáš. Byla to pro nás výzva, protože nikdo
tuhle knihu moc neznal, ale byli jsme odhodláni do toho jít, abychom se dověděli něco nového.
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Záměr 21/10

Na skupinkách jsme si při čtení knihy Ozeáš mohli uvědomovat, jak velikou
láskou nás Bůh miluje. Oz 3,1 : Hospodin mi řekl: „Jdi a znovu miluj svou ženu, která má
milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím
bohům a milují posvátné rozinkové koláče.“

Brno
Scházíme se pravidelně ve večerních hodinách v prostorách Eliady, střediska
Slezské diakonie. V minulém roce jsme se scházeli v počtu 3 – 6 osob. Na našich
setkáních se zamýšlíme nad verši z Bible, loni jsme se například zamýšleli nad listem
Římanům. Nechybí ani prostor pro modlitbu, společné sdílení či malé občerstvení.
Společně občas také zajdeme na bowling či uspořádáme společný oběd v neděli po
bohoslužbách.

Záměr 21/10
Chceme pracovat nejbližších deset let takovým způsobem, aby na 21 nových
místech vznikly zdravé a rostoucí skupiny křesťanů, které by působily misijně ve svém
okolí.
V evangeliu Matouše 28, 19-20 jsme vyzýváni tímto způsobem: „Jděte kde
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsme s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku.“
Naše země je jednou z nejvíce nekřesťanských zemí Evropy. Slezská církev
evangelická a.v. má v současné době sbory na 21 místech. Na základě biblického
podobenství o hřivnách věříme, že naše sbory jsou také hřivnami, které jsme dostali,
abychom je rozmnožili.
Jsme součástí duchovního bohatství, které nám bylo dáno, a které si ani
nezasloužíme. Rádi bychom s vděčností přispěli k tomu, aby naše církev i ve výše
popsané oblasti obstála jako věrný správce před naším trojjediným Bohem. Zároveň si
uvědomujeme, že jedině na Pánu Bohu záleží, kolik hřiven a v jaké době se nám
společně v naší církvi podaří rozmnožit.
- V rámci záměru 21/10 rozumíme novým místem města, sídliště a vesnice na
území Česka, kde dosud neexistuje sbor SCEAV, nebo je zájem o rozvoj práce na
území sboru SCEAV.
- Vysílaným týmem, který začíná práci na novém místě, rozumíme dva a více členů
naší církve, kteří byli vysláni na nové místo za účelem služby místní komunitě a
šíření evangelia, jejichž cílem je rozvoj zdravé a rostoucí skupiny.
- Skupinou v rámci záměru 21/10 rozumíme skupinu křesťanů, která je
charakteristická následujícími rysy:
a) Skupinu vede člen mateřského sboru, který má vizi misijní práce a duchovního
růstu skupiny na novém místě (hlavní vedoucí).
b) Hlavní vedoucí spolupracuje s vedoucími zodpovědnými za jednotlivé oblasti
služby dané skupiny.
c) Skupina se rozvíjí minimálně ve dvou věkových generacích.
d) Ve skupině probíhají setkání duchovního růstu.
e) Skupina je misijní stanicí SCEAV.
V rámci záměru 21/10 se momentálně rozvíjí práce v Ostravě-Porubě a v HavířověŠumbarku. V minulém roce se také začalo napomáhat v Nýdku.
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Služba misijního týmu v Nýdku
V rámci služby v Nýdku funguje již několik let misijní mládežnický klub tvořený mládežníky a
dorostenci sboru v Bystřici. Kromě této činnosti se minulým rokem na základě rozhodnutí
presbyterstva bystřického sboru začalo organizovat skupinu i střední generace, která by přemýšlela o
rozvoji práce v Nýdku za účelem vzniku sboru na tamním místě. Skupina se setkala několikrát
v průběhu minulého roku, aby se společně modlila a přemýšlela nad rozvojem evangelizační a misijní
práce na tamním místě. Stěžejním bodem bylo najít vedoucího, který by misijní práci všech generací
v Nýdku zastřešil. I po ročních modlitbách se stále nenašel vedoucí, který by tuto práci v Nýdku vedl.
Kromě této skupinky se setkávaly všechny generace jednou za měsíc na modlitebním setkání
v kostelíku v Nýdku a později se tato setkání spojila s modlitebním setkáním klubu a probíhají
v klubových prostorách. Nejen mládežnický klub, ale i střední generace se zapojila do přípravy a
organizace evangelizační akce Impuls weeku, který proběhl na začátku července roku 2013.

Misijní klub Nýdek – NAPALM
Pro rok 2013 klub dostal veršík z Žalmu 84, 5-6 „Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat
tě budou navěky! Sela. Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází – v srdci je připraven na cestu vyrazit!“
Cítíme, jak je důležité přebývat v Boží blízkosti.
Scházeli jsme se každý pátek, ale během prázdnin jsme se rozhodli kvůli některým událostem
trávit spolu čas ve čtvrtky v 17:00. Každý měsíc se tým lidí setkává a uvažují nad tím, jak by měly kluby
vypadat, co budeme organizovat atd. V létě se v Nýdku konal Impuls, kterého jsme se také zúčastnili.
V září jsme zorganizovali pobyt v hájence na Kolybiskách společně s klubem z Bystřice. Bylo nás tam
kolem 25 a probírali jsme knihu Ester. Prožili jsme požehnaný čas, vařili nám sestry Raškové z Nýdku.
Věřím, že Bůh proměňoval každého z nás. Během roku jsme měli výšlapy na Filipku a jiné nýdecké
kopce, byli jsme na bowlingu. Během celého roku se nás scházelo kolem 9 - 14 mladých lidí.
Pravidelně probíhají modlitební setkání vždy po klubech +- na hodinu.
Minulý rok jsme prožili hodně, úspěchy i neúspěchy, ale učíme se cele spoléhat na Pána Ježíše.
1. Timoteovi 2, 3-4 „Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli
spaseni a došli k poznání pravdy.“

Služba misijního týmu v Havířově – Šumbarku K4
Takříkajíc po pětiletém misijním úsilí několika jednotlivců a rodin přešla dobrovolně rozběhlá
misijní služba EC MISE – K4 ve spolupráci s Ostravsko-havířovským seniorátem v minulém roce 2012
pod albrechtický církevní sbor SCEAV. Vyvrcholením této proměny pak bylo sepsání vzájemné dohody
o spolupráci mezi EC MISE a mateřským albrechtickým sborem v polovině měsíce března 2013 ve věci
možného vzniku nového filiálního nebo farního sboru v Havířově-Šumbarku.
Během dalšího měsíce pak byl dočasně pověřen vedením služby v K4 br. Eduard Mikeš a do
stávajícího zmenšujícího se služebního týmu posléze přibyla posila v podobě rodiny br. Ládi Buchty.
Z čehož se rádi těšíme . Některé dosud léta probíhající aktivity či služby chcete-li, byly přesto
nenásilně ukončeny nebo přerušeny. Důvody byly různé, např. změna zaměření, životní situace,
studia, vyhoření, ztráta motivace, kariérní růst, neupřímnost, stěhování apod. Zřejmě v dnešní době
najdeme více důvodů, jak plout s proudem než naopak… Je tedy nadmíru důležité hledat stále nové
cesty, způsoby a příležitosti. Zjistit své obdarování a začít je používat je lepší, než dělat mnoho, ale
neudělat vlastně nic. Děkujeme všem, kteří v uplynulých letech statečně čelili všem nástrahám a
svodům protivníka, povyrostli v Pánu a jsou nadále Jeho služebníci.
V průběhu roku tedy oficiálně ukončil činnost klub dorostu a mládeže, výuka Anglického
jazyka (ETG) a babyklub. Od září pak dále pokračují následující kluby nebo se nově rozběhla
pravidelná setkání: F8movies – filmová a dramatická tvorba; Klubáč – klub dětí věkové kategorie I.
stupně (6 - 11let); BBS – základní biblické studium (skupinka pro hledající a nově narozené); Forsáž –
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modlitební setkávání bojovníků. Také probíhala jednání o možném příjezdu misionáře z USA a jeho
zapojení a přidělení do misijních aktivit na Šumbarku, v albrechtickém sboru a přilehlém okolí. Byli
bychom také rádi, kdyby v následujícím období mohly pokračovat kluby pro maminky, dorost, mládež
a aby sloužící spolupracovníci rostli ve víře a nebáli se zranění a odmítnutí ve vztazích s novými lidmi,
spolužáky, kamarády, sousedy při sdílení evangelia. Je to Jeho moc, ne naše! Pro aktivní službu
mladým a potřebným hledáme stále vhodné služebníky. Přidáš se k nám?
Velkého povzbuzení a inspirace v roce 2013 se nám některým dostalo na vyučování M4, kde
jsme společně mohli sdílet zkušenosti zakladatelů a zakládajících týmů nových sborů v Evropě, u nás i
na Slovensku. Proběhlo zatím třikrát a těšíme se s dalšími místy záměru (21/10) na čtvrté, závěrečné
setkání, které proběhne na jaře 2014.
Služební tým lidí zapojených do různých aktivit tvoří v tomto čase tito lidé:
Alenka Sz., Ewa P., Pavla Sz., Lenka a Láďa B., Jana B., Jana a Kuba K., Jitřenka R., Rút H., Hanka a Eda
M.

Služba misijního týmu v Ostravě - Porubě
V první polovině roku 2013 jsme zejména navazovali vztahy s jednotlivci či rodinami. Zejména
skrze grilovačky, párty, sportovní a další aktivity jsme se seznamovali s lidmi. Bylo to období modliteb
a hledání, jakým způsobem bychom měli sloužit lidem v Porubě, ke komu nás Pán Bůh posílá.
Začali jsme studovat Bibli s těmi, kteří byli více otevření. A také jsme učednicky vedli ty, kteří
uvěřili. Někteří z lidí, kteří uvěřili nebo byli velmi otevření, se přestěhovali do jiného města nebo
ztratili zájem se o Bohu dozvědět více. Ale jiní zůstali Bohu věrní, stále rostou ve víře a sami začínají
zvěstovat evangelium lidem ve svém okolí.
V tomto období se stále formoval tým vedení a dalších spolupracovníků. Usilovně jsme se
modlili, aby Pán Bůh poslal další spolupracovníky na svoji žeň do Ostravy-Poruby.

Tým a spolupracovníci
Jsme vděčni Pánu Bohu, že vyslyšel naše modlitby za spolupracovníky a povolal si další lidi,
kteří chtějí misijně sloužit v Ostravě-Porubě. V současné době je v širším týmu 8 lidí. Patří k nim
misionáři z Norska Kristian a Karianne Landovi, diakon Daniel Kocyan, Marek Říman, Jola Kadlubcová
z Oldřichovic, Miri Hracká z Nebor, Benjam Warn z Finska a Markéta Králová z Ostravy. Od prosince
2013 se k misijnímu týmu v Ostravě- Porubě na období sedmi měsíců připojili také manželé Christian
a Emma Snelmanovi z Finska. Všichni vyjmenovaní již bydlí nebo se v nejbližší době přestěhují do
Ostravy-Poruby a chtějí být součástí místního společenství. Pak tady jsou další (většinou studenti),
kteří se chtějí částečně zapojit do některých aktivit v průběhu týdne. V září 2013 proběhl víkendový
pobyt pro všechny členy týmu zaměřený na seznámení se, duchovní růst a hledání Božího vedení pro
další kroky ve službě.

Impuls týdny
První týden letních prázdnin 2013 proběhly v Ostravě-Porubě souběžně na dvou místech dva
misijní týdny, z nichž jeden byl zaměřený na mladé lidi a druhý na rodiny. Na těchto misijních týdnech
jsme opět mohli navázat kontakty s novými lidmi a vidět, jak se Pán Bůh dotýká jejich srdcí. Někteří z
nich během misijního týdne poprvé v životě slyšeli evangelium.

Nová etapa
Pán Bůh si postupně začal přivádět další lidi, kteří jsou otevření. Dělo se to skrze letní misijní
týdny, osobní kontakty v práci či ve škole, impuls klub pro mládež, dětský klub atd. Postupně jsme
navázali kontakty s různými skupinami lidí (rodiny a mladí lidé) a začali jsme se jim věnovat.
Ke konci roku nás také Bůh vedl k modlitbám a k půstu za rodiny i jednotlivce. Spontánně jsme
podnikali modlitební procházky ulicemi Poruby a modlili jsme se za město a za konkrétní lidi. Od
podzimu 2013 probíhají každou druhou neděli odpoledne setkání v bytech. Na těchto setkáních
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máme společenství u jídla, vyučování z Bible, chvály a modlitby v menších skupinách. Tato setkání
jsou otevřená pro všechny, věřící i nevěřící.

Tři hlavní pilíře
Pro nově vznikající společenství v Porubě jsme si stanovili následující tři pilíře:
1. Být otevření pro hledající. Chceme navazovat vztahy s lidmi kolem nás, trávit s nimi čas a
naplňovat jejich potřeby. To vše skrze jednorázové nebo pravidelné misijní aktivity, jako je Impuls
week, Impuls klub, klub pro děti, skupinky se sousedy, grilovačky atd.
2. Skupinky proměny. Jedná se o malé skupinky (2-4 lidé stejného pohlaví), které se pravidelně
setkávají, aby studovali Boží slovo, sdíleli se, byli si vykazatelní a modlili se jeden za druhého. Cílem
těchto skupinek je růst jednotlivce a vzájemná podpora. Důležitou vlastností skupinky je multiplikace.
Po zhruba šesti měsících jsou do skupinky pozváni 1-2 nekřesťané a po krátké době dochází k
rozdělení na dvě samostatné skupinky.
3. Společenství. Modlíme se a usilujeme o to, aby v Porubě vzniklo společenství, kde se lidé cítí
doma, jsou milováni a přijímáni.
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HOSPODAŘENÍ
Prostředky pro provoz Evangelizačního centra M.I.S.E. jsou zajišťovány
zejména z darů a neveřejných zdrojů – od jednotlivců, církevních sborů, různých
organizací, přátel a dobrovolníků. Bez těchto darů by byla naše služba velice obtížná.
Jsme si ale vědomi, že veškeré poklady tohoto světa patří Pánu Bohu a jsme Mu vděčni
za finanční obětavost dárců v roce 2013.
V následující tabulce naleznete přehled příjmů a výdajů EC M.I.S.E. v roce 2013.

PŘÍJMY:
Dary
Sbírky
Dotace
Tržby
Účastnické poplatky
Ostatní
Celkem
VÝDAJE:
Provozní náklady
Cestovné
Propagace
Dary (poskytnuté)
Ostatní výdaje
Celkem

740 672,00
15 035,00
33 000,00
475,00
169 662,77
51 008,48
1 009 853,25

748 234,02
60 632,00
115 620,00
15 198,00
57 337,00
997 021,02

V účetnictví EC M.I.S.E. nejsou vykázané mzdové náklady zaměstnanců, jelikož
zaměstnanci EC M.I.S.E jsou placeni z rozpočtu Slezské církve evangelické a.v. Ustředí
SCEAV a.v. jsme pouze částečně hradili mzdu našich zaměstnanců ze svých zdrojů a to
ve výší cca 56 000 Kč.
Ostatní mzdové náklady spojené s chodem EC M.I.S.E. tudíž vstupují do účetnictví
ústředí SCEAV a.v..

Se svěřenými prostředky se snažíme dobře nakládat a zachovávat účel, pro
který byly dary poskytnuty. Dárci mohou přispívat na konkrétní kluby, misijní týmy,
sportovní činnosti, na různé programy , podpořit práci naších misionářů a výuku AJ,
nebo podporovat centrum EC M.I.S.E. a jednotlivé pracovníky.
Pro tyto účely má každé středisko EC M.I.S.E. svůj variabilní symbol (členění
VS najdete na naších webových stránkách www.ecmise.cz.)
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V roce 2013 byly příjmy a výdaje evidované celkem na dvaceti střediscích EC M.I.S.E.
Následující tabulka zobrazuje souhrn příjmů a výdajů středisek EC M.I.S.E.

Příjmy a výdaje středisek EC M.I.S.E. v roce 2013
Střediska EC
M.I.S.E.

Centrum
M.I.S.E.

Misijní týmy a
kluby

Sport

Norská jízda

Angličtina +
misionáři

Příjmy

638 669,00

528 450,02

311 191,77

126 425,77

2 180,00

Výdaje

552 077,70

447 224,00

247 440,00

102 815,00

60,00

Rozdíl

86 591,30

81 226,02

63 751,77

23 610,77

2 120,00

Finanční podpora pro EC M.I.S.E.
Naše organizace je zaměřená na misijní činnost. Uvědomujeme si, že Bůh nám daroval to
nejcennější, co měl a miluje nás nevýslovnou láskou. Toužíme tuto výsadu a radost předávat dalším
lidem, aby rostl a sílil Boží lid.
Součástí naší služby je práce zaměstnanců - centrum EC M.I.S.E. Starají se o celkový chod
organizace a zabezpečují aktivity mezi dobrovolníky. Jsou oporou pro týmy dobrovolníků a
pomáhají jim v každé rovině jejich potřeb. Důležitou součástí této práce jsou ale i finance.
Do centra EC M.I.S.E. spadají náklady na pořízení kancelářského materiálu, propagace,
cestovné, nájemné, elektřina, voda i telefony. Je to centrální středisko, ze kterého jsou hrazeny
administrativní úkony, údržba kanceláří, pojištění organizace, aj.
Do budoucna budeme potřebovat dostatečný a pravidelný přísun financí, abychom mohli
vyplácet mzdu svým zaměstnancům. Je to pro nás velká výzva, ale věříme, že Pán o naší práci ví a
pokud bude Jeho vůlí, abychom pracovali dál, tak se nám podaří zajistit dostatečné množství peněz.
Proto si vážíme všech dárců, kteří nás jakkoliv finančně podpořili a modlíme se za požehnání pro
jejich službu, osobní život i práci a děkujeme Pánu Bohu za vše, co od Něho máme a můžeme mít.
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