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Evangelizační centrum M.I.S.E. se v roce
2015 opět snažilo naplňovat své poslání,
kterým je podpora jednotlivců a sborů
Slezské církve evangelické augsburského
vyznání (SCEAV) v jejich misĳním úsilí.
Chceme být pomocí, inspirací a motivací
k tomu, aby mohlo být hlásáno evangelium – dobrá zpráva.

Úvod
Během roku 2015, který byl v naší církvi
(SCEAV) vyhlášen Rokem misie a diakonie, se konaly tradiční akce (Modlitební
konference, setkání vedoucích, TÝMise a další), které Evangelizační centrum
M.I.S.E. připravuje, ale také akce nové,
které EC M.I.S.E. připravilo ve spolupráci
s partnerskými organizacemi (Objevování
vůdcovství, ﬂorbalový tábor na Ukrajině
atd.). Důležitou událostí roku 2015 bylo
i Výroční shromáždění Evangelizačního
centra M.I.S.E., jehož se zúčastnili biskup
SCEAV Jan Wacławek, předseda Ks-Sch, z.s. PaedDr. Milan Pecka, zaměstnanci EC M.I.S.E., dobrovolníci, vedoucí
jednotlivých služeb a hosté. V roce 2015
zahájilo EC M.I.S.E. svou publikační činnost – byla vydána kniha Raye Comforta
Nejlépe střežené tajemství pekla. Došlo
také ke změnám, a to jak v oblasti personální (týkaly se zaměstnanců a rady

EC M.I.S.E.), tak v oblastech služby (tedy
sportů, English campů atd.).
Pokud jde o změny, které nastaly v roce
2015, tak v EC M.I.S.E. přerušila svou
činnost z důvodu rodičovské dovolené
dlouholetá dobrovolnice, pracovnice a
členka rady EC M.I.S.E. Ing. Arch. Jolanta
Lasota. Radu EC M.I.S.E. rovněž opustili
někteří další členové (JUDr. Daniel Spratek, Ph.D., a Jan Kajfosz). Všem děkujeme za spolupráci a věrnou službu. Novými členy rady EC M.I.S.E. se stali Mgr.
Zuzana Sassiková, Daniel Szymeczek a
Pavlína Sztefková.
V roce 2015 také ukončil v srpnu svůj
pracovní poměr v EC M.I.S.E. Mgr. Radek
Labaj a od září nastoupila na jeho místo Mgr. Jitřenka Rajdusová. V záři jsme
mohli prožít šťastné chvíle na svatbě
Mgr. Davida Macury a Mgr. Natalie Macura (rozené Fójcikové). Svatba byla pro
nás výjimečná v tom, že oba zaměstnanci
byli z řad EC M.I.S.E.
Při snaze o naplnění našeho poslání
jsme v roce 2015 zažívali mnoho radostných situací a Boží požehnání, ale
setkali jsme se i s určitými nesnázemi, překážkami a těžkostmi. Děkujeme
Pánu Bohu, ale také Vám – sponzorům,
zaměstnancům a dobrovolníkům – za
veškerou práci, podporu a povzbuzení,
díky nimž může služba EC M.I.S.E. dále
pokračovat.
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O EC M.I.S.E.
Evangelizační centrum M.I.S.E. je nestátní, nezisková misĳní organizace, která byla založena v roce 2011 Slezskou
církví evangelickou augsburského vyznání a Křesťanským
společenstvím, z. s.

Organizační struktura
Evangelizační centrum M.I.S.E. se podle
charakteru vyvíjených činností a statutu člení na úseky, které se dále mohou
dělit na jednotlivá střediska. Orgány EC
M.I.S.E. jsou představenstvo, ředitel,
shromáždění a revizní komise.

P Ř E D S TAV E N S T VO
Představenstvo tvoří 9 členů sestávajících ze dvou zástupců jmenovaných Církevní radou SCEAV (dále
jen CR), dvou zástupců jmenovaných
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KS–Sch, z. s., 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 CR. V roce 2012 byli do představenstva jmenováni a zvoleni: Ing. Michal Klus, M. Div.; Mgr. Martin Piętak,
Th.D.; JUDr. Daniel Spratek (v roce

2015 ho nahradil Daniel Szymeczek),
Ph.D.; Ing. Zbyšek Kaleta; Ing. arch. Jolanta Lasotová (v roce 2015 ji nahradila
Pavlína Sztefková); Bc. Pavel Taska; Jan
Kajfosz (v roce 2015 ho nahradila Mgr.
Zuzana Sassiková); Ing. Daniel Tomala
(v roce 2013 ho nahradila Jana Sližová) a
Mgr. Daniel Chlebek.

ŘEDITEL
V čele 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 CR. CR do
funkce ředitele jmenovala v roce 2012
Mgr. Daniela Chlebka.

S H RO M Á Ž D Ě N Í

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 jeho 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.

R E V I Z N Í KO M I S E
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.

Členy shromáždění jsou pracovníci EC
M.I.S.E. ve služebním nebo pracovním
poměru, vedoucí jednotlivých úseků
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Své poslání se snaží EC M.I.S.E.
naplňovat pomocí:

M

MOBILIZACE K MODLITBĚ
EC M.I.S.E. se snaží různými způsoby (rozesíláním modlitebních
dopisů, pořádáním Modlitební konference, či Modlitebního setkání
v horách, vydáváním Modlitebních diářů) povzbuzovat členy sborů
(SCEAV) k intenzivnějšímu a bohatšímu modlitebnímu životu, ale
také k přímluvným modlitbám za misĳní práci.

I

INTEGRACE – VZDĚLÁVÁNI
EC M.I.S.E. chce skrze vzdělávání vést křesťany k lepšímu porozumění důležitosti evangelizace v životě jednotlivce i sboru a připravit
je teoreticky i prakticky k evangelizaci.

S

SPOLEČENSTVÍ
EC M.I.S.E. usiluje o rozvoj křesťanských společenství (sborů
SCEAV), které budou působit misĳně ve svém okolí a rovněž na
nových misĳních místech.

E

EVANGELIZACE
EC M.I.S.E. touží vhodně volenými prostředky oslovovat současného člověka a chce motivovat členy sborů SCEAV k osobní evangelizaci a misĳní týmy k oslovování širší veřejnosti.
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Mobili–
–zace
Mobilizace k modlitbám
V roce 2015 byly lidem zapojeným
v modlitební síti zasílány pravidelně
každé pondělí modlitební dopisy se
zprávami z misĳní služby. K 31. prosinci
2015 byly modlitební dopisy rozesílány
na 93 e-mailových adres (49 z nich byli
aktivní příjemci).

17. ledna 2015 se v sálu Sborového centra Hutník v Třinci konala Modlitební
konference. Téma konference bylo „Kdo
slyší můj hlas“. První část vyučování byla
věnována tématu „Kdo slyší můj hlas,
toho srdce bude proměněno“. Jedna z věcí, která se děje, když se modlíme je, že Bůh mění naše srdce, naše
postoje i smýšlení. Zřetelněji vidíme
duchovní svět a boje, které v něm probíhají. Tématem druhé části vyučování
bylo „Kdo slyší můj hlas, bude světlem
národům!“ Při modlitbě se mění lidské
životy i realita kolem nás. Modlitba má
dopad na zdánlivé maličkosti i na dění
v národech. Vyučováním Božího slova
i sdílením osobních zkušeností ze života víry povzbudili účastníky pastor
Jan Hracki a kazatel Jan Zajíc z Jihlavy.
Konferenci doprovázely modlitby a půst
za Záměr 21/10. Hudební skupina ze
sboru SCEAV Niwy vedla čas věnovaný
oslavě Pána Boha. V závěru konference se všichni účastníci rozdělili do čtyř
skupin, ve kterých se modlili za aktuální
modlitební náměty naší církve SCEAV,
KS-SCH, Slezské diakonie i EC M.I.S.E.
V roce 2015 byl vytvořen a distribuován
modlitební diář na rok 2016, a to v ná-

kladu 280 kusů (tvrdá vazba 140 kusů
a měkká vazba 140 kusů). V diáři byly
ke každému týdnu připojeny modlitební
náměty za jednotlivé sbory SCEAV, služby či organizace. Účelem bylo povzbudit se navzájem k pravidelným modlitbám za naši církev a za Boží dílo v České
republice i ve světě. V diáři byla každá
sobota
vyznačena
jako den modliteb za Záměr
21/10.
Každý z nás
je slabý, bez
Boží pomoci
nic
nedokážeme. Tím více
si ceníme společenství církve, kde se můžeme navzájem
posilovat a povzbuzovat k modlitbám
za sebe navzájem, za změnu v našem
národě i na místech, kam ještě nikdy
nevkročila naše noha. Prostřednictvím
různých aktivit v rámci oblasti Mobilizace k modlitbám chceme povzbuzovat
lidi všech generací k přímluvným modlitbám za misĳní práci. V očích světa je
to velká ztráta času, avšak Boží bojovník
ví, že očekává-li na kolenou v modlitbě
na Boha, mění se dějiny.
„A víme-li, že nás slyší, kdykoliv
o něco žádáme, pak také víme, že to,
co máme, jsme dostali od Něho.“ 1. list
Janův 5,15
za modlitební oblast Natalia Macura
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Inte-grace
Integrace – vzděláváni
Integrace či zapojení, začlenění duchovního růstu prostřednictvím vzdělávání
v oblasti evangelizace a misie. Do této
oblasti náleží vzdělávací akce (programy), které se uskutečnily v roce 2015:

Chlebek (ředitel EC M.I.S.E.), Jan Hracki
(pastor SCEAV Nebory) a manželé Římanovi (Misĳní místo Ostrava – Poruba).
za TÝMise Pavlína Sztefková

TÝMise
Objevování vůdcovství
Již tradiční akce pro vedoucí Evangelizačních klubů, studentských skupinek a
sportovních aktivit, které jsou zastřešeny
Evangelizačním centrem M.I.S.E. TÝMise se uskutečnila ve dnech 27. – 29.3.
2015 ve středisku Karmel, ve Smilovicích.
Tématy setkání byly:

S T E P BY S T E P…
… k autoritě
… k předání Božího slova
… ke skupinkám
Hosty a přednášejícími byli Mgr. Daniel
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V termínu 7.7. – 11.7. 2015 se uskutečnila vzdělávací akce pořádána
Evangelizačním centrem M.I.S.E. ve
spolupráci s americkou organizací
Tentmakers. Akce se zúčastnilo 18 lidí
ze sborů SCEAV, klubů, dorostů a mládeží (ve věku od
17 do 32 let). Dalších
7 lidí tvořil český
přípravný tým.
Ve d o u c í c h
z americké
strany bylo
celkem 5;

dohromady tedy 30 účastníků. Dělicí
čára mezi vedoucím a účastníkem je
v tomto programu záměrně neviditelná. Hlavní náplní interaktivního vyučování bylo kromě povzbuzení k pravidelnému čtení Písma a společného
sdílení také reﬂexe nad vlastní životní
cestou. Heslem či motivem akce byla
snaha „objevit“ své „povolání“: kombinací otázek, dostatečného času stráveného rozjímáním (nad důležitými
otázkami) a následnou řízenou diskusí
se tak účastníci mohli důkladně zamyslet nad svým životním směřováním,
načrtnout si potenciální plán pro svůj
život podle toho „jak k nim Bůh mluvil“ a nakonec připravit nějaké „plans of
action“, čili konkrétní kroky, které chtějí
podniknout k tomu, aby se opět v životě mohli posunout dál. Dalším důrazem byla snaha o růst v komunikačních
dovednostech a způsobech, jak lépe
navazovat kontakty (nejen s cizími lidmi) a jak budovat trvalé vztahy ve svém
okolí, což je jedna z klíčových „dovedností“ pro jakoukoli evangelizační či
misĳní práci. Akce se setkala s velmi
pozitivním ohlasem. Američtí vedoucí
byli v ČR měsíc, během něhož navštívili
školy v Havířově, Karviné a Českém Těšíně. Byli také součástí týmu, který vedl
Impuls týden na Šumbarku, setkávali
se s mladými lidmi a svědčili jim. Poznávali rovněž českou kulturu i historii.
Objevování vůdcovství bylo pro ně vyvrcholením celého měsíce.

Misĳní trénink 01
V roce 2015 jsme začali ze Slovenskem společný vzdělávací program
Misĳní trénink 01. Tento program
byl připraven ve spolupráci se zahraničním partnerem ze Švédsko, který
má dlouholetou zkušenost s misĳním
působením. Tento program je určen
zájemcům o vzdělávání v oblasti misĳního působení, a to buď ve stávajícím sboru, či na novém misĳním místě. Vzdělávací program zahrnuje čtyři
části. V rámci druhé části vzdělávacího programu je naplánován výjezd do
Londýna, kde proběhne seznámení se
s různými typy nově vzniklých sborů.
První část Misĳního tréninku 01 se
uskutečnila ve dnech 27.-28.11.2015
v Beskydské Oáze v obci Písek. Byla
probírána tato témata:
•
•
•
•
•
•
•

Proč zakládání sboru?
Co potřebujete k založení sboru?
Různé typy sboru.
Který typ sboru je nejlepší pro
určité cílové skupiny?
Jak oslovovat lidi.
Důležitost společné vize, hodnot
a cílů.
Důležitost pěti složek služby
v Efezským 4.

za Misĳní trénink 01 Daniel Chlebek

za Objevování vůdcovství Radek Labaj
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Spole-čenství
V oblasti nazvané „Společenství“ chceme povzbuzovat sbory SCEAV v jejich
misĳním úsilí. Jednou z využívaných
forem je pořádání tzv. Misĳních nedělí ve sborech SCEAV. Během Misĳních
nedělí je prostor pro kázání (misĳní
téma), prezentace činnosti EC M.I.S.E.,
svědectví, workshopy a přednášky
(například na téma Jak navázat vztah
se svými sousedy a vést je k Bohu/
Odvaha sdílet evangelium se svými
sousedy). Prezentujeme také nástroje
k evangelizaci (například kurz Objevování křesťanství) a zkušenosti z jiných
sborů. Chceme spolu se sbory SCEAV
hledat cesty a způsoby, jak misĳně působit ve svém okolí, ale také na nových
misĳních místech.

V RO C E 2 0 1 5 P RO B Ě H LY
M I S I J N Í N E D Ě L E V T ĚC H TO
S B O R EC H :
SCEAV Albrechtice
SCEAV Český Těšín
SCEAV Komorní Lhotka
SCEAV Oldřichovice
SCEAV Třinec
V některých sborech v rámci pořádání
Misĳní neděle proběhl program s misĳním tématem také na setkání mládeže (Marek Říman), dorostu (Ben Helge),
nedělní besídky (Natalia Fojciková, Jana
Sližová). Byla představena i misĳní práce v Karviné (Jaroslav Kučera, Denise
Schlesseman) a oddíl Outdoor (Radek
Wieviorka, Michal Madeja).
za misĳní neděle David Macura
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Evange-lizace
V oblasti Evangelizace chceme konkrétně a prakticky pomáhat v organizování evangelizačních aktivit. V rámci této
oblasti podporujeme, propagujeme a
spolupodílíme se na pořádání různých
volnočasových aktivit, jako např. evangelizační kluby, sportovní aktivity, výuka
angličtiny, studentské skupinky.

Oblast klubů
Kluby jsou místem, kde se pravidelně
setkávají mladí lidé ve věku od 13 let.
Tyto kluby vedou mladí věřící lidé ze
sborů SCEAV, kteří mají touhu sdílet své
životy s druhými. Jejich hlavním cílem je
zvát mladé nevěřící lidi na pravidelnou
klubovou činnost, kde mají možnost
navazovat nová přátelství, prožívat aktivně svůj volný čas, ale především mají
možnost slyšet křesťanskou zvěst.

V roce 2015 klub probíhal na šesti místech (Albrechtice, Hnojník, Nýdek, Střítež, Třinec a Vělopolí). Jsme vděční za
tato místa, že si Pán právě tyto kluby
používal, aby bylo zvěstováno Boží slovo. Některá místa svou činnost přerušila
(Hnojník, Střítež), a to kvůli nedostatku
lidí, kteří by ve službě v klubu pokračovali, nebo nebyl zájem ze strany oblastí,
kde klub byl. Možná máme touhu někdy
vidět ovoce, které nevidíme, ale věříme,
že Pán si každý klub, čas, rozhovory
může použít pro svou oslavu.
V loňském roce jsme v oblasti klubů
prošli menší „organizační“ změnou. EC
M.I.S.E. vedla diskuze s odborem mládeže SCEAV na téma, jak více spolupracovat a jak naše vedoucí mládeží,
dorostů a klubů více propojit. Díky této
společné touze jsme mohli již v roce
2015 společně pořádat vzdělávání pro
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mladé Louč a víkendovku pro všechny
vedoucí. Byl to požehnaný čas. Chtěli bychom i nadále v této vzájemné
spolupráci pokračovat, a proto jsme se
rozhodli, že nyní všechny dosavadní
kluby budou zařazeny do „systému“
vzdělávání pro vedoucí, který pořádá
Odbor mládeže, a my nadále budeme
motivovat mladé lidi z naší církve k zakládání nových klubů či jakékoliv jiné
misĳní činnosti.
za oblast klubů Pavlína Sztefková

Oblast Sportu
V oblasti sportu je několik aktivit, které
mladým lidem nabízí možnost aktivně
trávit čas, budovat v sobě charakterové
vlastnosti jako vytrvalost, poctivost ale
také úctu k bližnímu a jiné.
Samozřejmě to hlavní, pro nás jako
misĳní organizaci, je příležitost i v této
oblasti seznamovat mladé lidi s křesťanskou zvěstí a sdílet s nimi víru
v Ježíše Krista.
•

•
•
•

Oddíl Outdoor organizuje sportovní akce zaměřené na pěší turistiku,
cykloturistiku a vodácké kempy.
Fotbal – hlavní aktivitou v této oblasti je příprava Fotbalového kempu.
3D ﬂorbalová liga
Q – liga Volejbalová liga

Více o oblasti sportů je možné se
dočíst viz. příloha Výroční zprávy EC
M.I.S.E. 2015
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Angličtina
Je oblastí služby EC M.I.S.E., kde se
snažíme mladé lidi oslovit evangeliem
skrze anglický jazyk. Služba probíhá
formou ETG (English Talk Group), tedy
setkání v klubovnách a diskusí v angličtině. Je primárně určena pro mladé
lidi, kteří končí základní školu, nebo pro
středoškoláky. Tato setkání vede americký dobrovolník, který také celý program vytváří. Součástí programu jsou i
různé hry a aktivity. Konají se na dvou
místech, a to v Havířově-Šumbarku, kde
máme misionáře Bena Helgeho z Nového Mexika, a v Karviné, kde slouží Denise Schlesselman z Missouri. Za českou
stranu jsou v této službě zapojeni místní
či externí dobrovolníci. Na Šumbarku od
září nově slouží Monika Šikulová a Tomáš Přeček, v Karviné pomáhají manželé Kuczerovi a Natalia Macura. Služba
na Šumbarku se vyvíjí už delší dobu, a
proto jsme měli možnost v roce 2015
uspořádat dva víkendové pobyty pro
členy ETG. Kromě středečních setkání na Šumbarku a čtvrtečních setkání
v Karviné se konají speciální (většinou
páteční) akce, při nichž je prostor k bližšímu seznámení, diskusím a také hrám.
Kromě zmíněných aktivit působí oba
misionáři také ve školách, a to jako asistenti učitele při výuce angličtiny. Tam
také navazují nové vztahy. V případě
Denise jde také o službu pro mladší děti,
které se setkávají v kroužcích angličtiny
v odpoledních hodinách.
za oblast angličtiny Radek Labaj a
Jitřenka Rajdusová

Studentské skupinky
EC M.I.S.E. chce také podporovat Studentské skupinky v univerzitních městech, kde studují mladí křesťané naší
církve.

STUDENTSKÁ SKUPINKA
BRNO
V Brně studuje velká skupina mladých
z naší církve. Někteří z nich pak z důvodu zajímavých nabídek zaměstnání
zůstávají. Je to potenciál, který chceme
využít. Jednak nabídnout těmto členům
naší církve možnost být spolu při četbě
Písma, modlitbě a sdílení. Druhým důvodem je touha, aby v Brně z obyčejné studentské skupinky vzniklo časem
misĳní místo, kam by mohli přicházet i
hledající. Čili ti, které křesťanství a naše
luterská zbožnost osloví. Aktivity i účast
na skupince je z pochopitelných důvodů
podmíněna charakterem studentského
života. Na začátku semestru je počet
účastníků setkání vyšší (v tomto posledním semestru 10 - 15 mladých). Ke
konci semestru maximálně do deseti.
Podařilo se zorganizovat několik výletů
do blízkého i vzdálenějšího okolí. Tyto
zdánlivě neduchovní akce mají svůj jasný duchovní cíl: vytvořit tým lidí, kteří
se naučí spolupracovat, tým, který bude
přitahovat svým křesťanským nábojem
spolužáky. Skupinka se schází v soukromém bytě mladých manželů z naší církve. Skupinku v roce 2015 vedli Magda a
Lukáš Kaletovi.

STUDENTSKÁ SKUPINKA
O LO M O U C
Jsme skupinka studentů, kteří se po celý
akademický rok 2015 pravidelně scházeli k biblickému studiu, a to v pondělí
večer od 19 hodin v bytě vedoucích
skupinky v centru města. Během dvou
semestrů jsme probrali List Jakubův a
několik dalších krátkých listů, společně
jsme se scházeli k modlitbám, večeřím, ﬁlmovým a herním večerům nebo
na piknik. Společně jsme sdíleli radosti
i strasti studentského života, povzbuzovali jsme se ve víře. Když zůstávali
studenti na víkend v Olomouci, chodili
jsme společně do shromáždění, společně jsme také navštívili akce v rámci Mission week (Misĳního týdne). Je škoda,
že jsme tento akademický rok bez muzikanta, ale věříme, že se naše skupinka
po prázdninách opět rozroste a přĳdou i
hudebníci, abychom Pána mohli chválit
i v písních.
Během studia jsme se také zamýšleli
nad veršem, který se týká zkoušek, kterými každý z nás prochází. Doufáme, že
bude povzbuzením i pro ostatní.
„Blahoslavený člověk, který obstojí ve
zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho
milují.“ List Jakubův 1,12
za olomouckou skupinku Manželé Gajdzicovi

za brněnskou skupinku Zbyšek Kaleta
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Záměr
Cílem
Záměru
21/10 je pracovat nejbližších
deset let takovým
způsobem, aby na 21 nových místech
vznikly zdravé a rostoucí skupiny křesťanů, které by působily misĳně ve svém
okolí. Proč na 21 místech? Slezská církev
evangelická augsburského vyznání má
v současné době sbory na 21 místech.

21/10

Na základě biblického podobenství
o hřivnách věříme, že naše sbory jsou
také hřivnami, které jsme dostali, abychom je rozmnožili. Uvědomujeme si, že
jedině na Bohu záleží, kolik hřiven a v jaké
době se nám společně podaří rozmnožit.
V roce 2015 byla rozvíjena misĳní práce
na těchto místech:
•
Havířov – Šumbark
•
Karviná - Ráj
•
Nýdek
•
Ostrava – Poruba

Služba misĳního týmu
v Havířově–Šumbarku K4
Zní to možná až neuvěřitelně, ale „náš“
americký misionář Benjamin Helge je
mezi námi již déle než dva roky. Kromě
svých pravidelných aktivit vede i víkendové pobyty ETG a je aktivně zapojen
do Albrechtického sboru, kde spolupracuje i s klubem Kumbál. V roce 2015
se uskutečnily dvě víkendovky a jeden předprázdninový týden s misionáři
z USA tzv. Impuls week, kterému říká-
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me Mezi Domy. Práce s mladými lidmi
(studenty) na platformě ETG a s ní spojenými aktivitami pro mládež i ostatní
věkové skupiny přináší první výsledky.
Novokřtěnce Toma a sestru Boženu,
kteří se rozhodli vstoupit do SCEAV.
V roce 2015 také probíhaly kluby:
Mamča, Klubáč, ETG a modlitební Forsáž. V letošním roce (2016) bychom
rádi otevřeli skupinku pro naše
hledající přátele a dříve kontaktované osoby domácího charakteru. Uvidíme, zda se to podaří.
Služební team lidí zapojených do
různých aktivit tvořili v tomto čase:
Alenka Sz., Eva P., Lenka B., Jitřenka R.,
Rút H., Eda M., Benjamín H.
za misĳní místo Šumbark Eduard Mikeš

Služba v Karviné-Ráji
Od ledna do června vždy ve čtvrtek
v 17:30 ve středisku SD Pohoda (V Aleji
435) probíhaly English Talk Groups (dále
již jen ETG), konverzační lekce angličtiny
s americkou misionářkou Denise Schlesselman, které byly určeny pro mládež
ve věku 14 až 26 let. Po letních prázdninách se podobně jako v minulém
školním roce začaly pořádat ETG pro
karvinské studenty. Výuka angličtiny
skrze hry a konverzaci s rodilým mluvčím byla připravena poutavým způsobem s powerpointovými prezentacemi
či hudebními nahrávkami. Avšak na ETG

nepřicházelo mnoho studentů. Mnohdy
jsme odcházeli, aniž by kdokoli přišel.
V říjnu jsme propojili ETG s dorostem ve
sboru v Karviné 1. Tato setkání se konala
třikrát, vždy v pátek. Nejprve proběhlo
setkání dorostu, po kterém následovalo ETG. Doufali jsme, že se takto o ETG
dozví více lidí a vzroste zájem učit se angličtinu s rodilým mluvčím. To se však
nepodařilo. Proto jsme s Denise obešly
karvinské střední školy, kde jsme oslovily učitele angličtiny, zda by měli zájem
věnovat jednu hodinu konverzaci s rodilým mluvčím, totiž s Denise. Školy jsme
kontaktovali také e-mailem. Této nabídky
využilo Gymnázium Karviná dne 18. 12.
2016. Avšak ani tyto snahy nepřispěly
k tomu, aby se zvýšil zájem o ETG. Proto
jsme kvůli malému zájmu tuto aktivitu na
začátku roku 2016 zrušili.

se již někdy účastnili ETG, Impuls týdnů,
dorostu či jiných aktivit. Jednou z takových akcí byla například oslava amerického svátku Díkůvzdání (Thanksgiving Day).

29. 6. – 3. 7. 2015 se v ulicích Karviné
uskutečnil Impuls týden. Tým tvořili lidé
ze sboru Karviná 1, lidé z týmu pro službu v Karviné-Ráji a také skupina Američanů, kteří zde přĳeli pomáhat. Sportovní, ﬁlmové, diskuzní aktivity, koncerty,
soutěže a jiné – to vše bylo připraveno
za účelem oslovit mladé lidi žĳící v Karviné evangeliem. Ovocem tohoto týdne je
Studĳní klub určený především pro středoškoláky, který se občas koná ve sboru
Karviná 1. Avšak nepodařilo se propojit
Impuls týden s rozvojem ETG.

Jednou ze služeb, která propojovala mateřský sbor Karviná 1 a službu v Karviné-Ráji, byly návštěvy dětí v Dětském
domově Srdce (Vydmuchov 1835/10,
Karviná-Ráj). V říjnu jsme se připojili ke
službě pana Milana Chobota, presbytera karvinského sboru, který děti v tomto
dětském domově navštěvuje již několik
let. Věnovali jsme se konkrétním pěti dětem, které na setkání rády přicházely. Tato
setkání se konala převážně každou čtvrtou
sobotu v měsíci ve 14:00. O Vánocích
jsme vzali děti do sboru Karviná 1, kde se
konal program pro děti společně s divadlem, příběhy a tvořivou dílnou.

V průběhu roku jsme několikrát uspořádali setkání u Denise Schlesselman
doma, které bylo otevřeno pro všechny
mladé lidi z Karviné. Zvali jsme ty, kteří

Každý pátek od 16:00 do 17:00 se
v prostorách střediska SD Pohoda konal
dětský klub, který má již dlouholetou
tradici. Klub vedl Jaroslav Kuczera (vedoucí služby v Karviné-Ráji v roce 2015)
a Dana Koukolová. Na klubu pomáhala
také Denise Schlesselman. Nízkoprahový klub pro děti od 6 do 13 let, provozovaný Slezskou Diakonii, končí v 16:00.
Poté jsou všechny děti zvány na Dětský
klub, kde hrají hry, zpívají křesťanské
písně a slyší biblické či jiné příběhy, skrze které mohou poznávat Pána Boha. Po
klubu se scházel tým k modlitbám za děti,
ale také za rozvoj služby v Karviné-Ráji.

za misĳní místo Karviná – Ráj Natalia
Macura
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Nýdek – Napalm klub
Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě,
těm, kteří se vydávají na pouť. Když
Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí
požehnáním. Pokračují stále s novou
silou, objeví se před svým Bohem na
Sijónu. Žalm 84,6-8
Na začátku roku (16. - 18. 1.) jsme měli
zimní klubovou víkendovku na Kyčeře,
jejímž tématem byla kniha Jozue. Přestože tam nebyli žádní klubáci, mohli jsme s týmem prožít super čas jak
u Božího slova, tak u společných zájmů.
Během celého roku jsme pak pokračovali
akcí, se kterou jsme začali ke konci roku
2014 a kterou jsme nazvali Pátek.
Jednou měsíčně jsme společně studovali a plánovali
v domě některého člena
týmu. I to pro nás bylo
velkým přínosem.
Ke konci dubna jsme
měli možnost jet na víkendovku Týmu M.I.S.E.,
kde byli také další lidé, kteří
misĳně sloužili a slouží. Mohli jsme se
zamyslet nad klubem, sdílet se s ostatními a uvažovat, jak s klubem pokračovat.
Měli jsme také možnost vést „Centrální
mládežový výšlap“, který se uskutečnil
dne 8. 5. Vypravili jsme se z Hrádku na
Loučku a zpátky. Na Loučce bylo Boží
slovo, čas chval i nějaké hry.
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Jelikož na klub téměř přestali chodit
klubáci, ke konci školního roku jsme se
rozhodli dělat fotbalové kluby: byli jsme
vždy na umělém hřišti u školy a hráli různé sporty. Díky tomu mohl začít
chodit na klub jeden klubák a na nějaký čas i jedna klubačka. Na zakončení
školního roku byla pod „chaupiskem od
Szymeczků“ vaječina. Uspořádali jsme i
jeden cyklodor na Filipku, ale nakonec
ne všichni dojeli.
Počátkem července jsme byli na druhé, tentokrát letní, klubové víkendovce,
kde jsme mohli studovat příběh Elĳáše.
Zase se konala na Kyčeře, protože se
nám tam velice líbí. Byli jsme vděční, že
s námi mohl jet i klubák jménem David.
Tento rok jsme připravili také několik
scének a pěveckých výstupů a vystupovali s nimi na různých akcích. Máme
radost, že se můžeme občas angažovat
i v takovéto službě.
Jsme vděční i za to, že po celý rok mohly
fungovat skupinky, a to jak dívčí, jichž se
po odletu Sáry do Argentiny ujala Sylva,
tak klučičí.
Nejspíš největší změnou v týmu bylo
v tomto roce to, že se ti starší postupně
z různých důvodů (například odjezd do
Argentiny, škola apod.) přestali v klubu
aktivně angažovat. Jsme ale vděčni, že
nám jsou stále oporou, a za to, že nás
mohli vychovat a vyzbrojit. Takže tým
v podstatě jako by omládl.
za klub Napalm Ondřej Pietrosz

Ostrava – Poruba
V roce 2015 jsme v naší službě v Porubě
museli čelit různým výzvám. Na jedné
straně jsme mohli vidět Boží působení v
životech některých lidí. Na podzim roku
2014 dala Pánu Ježíši svůj život Petra a
v létě 2015 se rozhodl následovat Pána
Ježíše Oto. Petra se zúčastnila Louče (trénink pro mladou generaci v naší
církvi) a v červu konﬁrmovala. Oto se
přihlásil na další běh Louče v tomto roce
a má touhu více poznávat Pána Ježíše.
Oba byli v létě na XcamPu, jsou nadšeni
pro Ježíše a leží jim na srdci mladá generace v Porubě.
Na druhé straně jsme se museli vyrovnat
s tím, že někteří lidé, kteří dali svůj život
Pánu Ježíši a aktivně se začali zapojovat
do života společenství, najednou
ztratili zájem a pomalu začali odcházet
do světa. To byla pro nás nepříjemná
zkušenost, ale dál se za ně modlíme a
dáváme jim najevo, že dveře do našeho
společenství mají stále otevřené. Tyto
zkušenosti nás jako tým i jednotlivce
ještě více povzbudily k hledání Boží
přítomnosti a k tomu, abychom se
soustředili se na Ježíše.

I M P U L S K LU B – S E T K Á N Í
MLÁDEŽE
Ve školním roce 2014–2015 probíhal
Impuls klub pro mládež v misĳním bytě
na náměstí Jana Nerudy. Zaměření klubu se v průběhu roku 2015 změnilo. Ze
začátku byl program zaměřený evan-

gelizačně a časem se transformoval na
setkání mládeže s cílem postupovat do
větší hloubky s těmi, kteří měli zájem.

L É TO V P O RU B Ě
O prázdninách proběhl v Porubě na základní škole Čkalovova pětidenní příměstský tábor pro školní i předškolní
děti. Do tábora byla aktivně zapojena
rodina z Norska (rodiče se třemi náctiletými dětmi). Tábora se zúčastnilo
12 dětí. Každý den dopoledne se začínalo společným programem (písničky,
příběh a hry). Pak se děti rozdělily do
různých workshopů (kytarový, novinářský, sportovní a koutek pro maminky
s dětmi). Prezentace toho, co se děti ve
workshopech naučily, proběhla v pátek
za účasti rodičů a dalších členů rodiny.
Na závěr tábora se konala společná grilovačka rodičů a dětí.

D Ě T S K Ý K LU B
Po letním příměstském táboře se k Dětskému klubu připojily další děti. Dětský
klub probíhá každý pátek odpoledne v
misĳním bytě na Náměstí Jana Nerudy. Na setkáních hrají děti různé hry a
poslouchají příběhy z Bible. S odstupem
času vidíme, jak Pán Bůh jedná i v dětském klubu. Některé děti se rozhodly následovat Pána Ježíše a chtějí být pokřtěny.

T E E N K LU B
I v roce 2015 se pravidelně každou středu v Teen klubu scházela skupina pěti až
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osmi chlapců ve věku dvanácti až šestnácti let. Někteří z nich se v průběhu
roku zúčastnili různých akcí pro mladé v
naší církvi včetně XcamPu. V klubu jsme
si stanovili čtyři cíle: poznávat Boha, učit
se o životě, budovat přátelství a užít si
legraci. Modlíme se za to, aby se Pán
Bůh dotkl srdcí těchto chlapců.

K U R Z Y A L FA P RO S O U S E DY
Na podzim roku 2015 jsme se rozhodli
jít do prvního běhu kurzů Alfa pro naše
sousedy. Tento kurz probíhá jednou za
dva týdny v bytě rodiny Landových. Velký zájem o kurz projevila naše sousedka
Martina a její desetiletý syn Adam.

N E D Ě L N Í S E T K Á N Í – V E Ř E JN É B O H O S LU Ž BY
Každou druhou neděli v měsíci se v různých bytech v Porubě konala nedělní setkání. Jednalo se o setkání celého společenství, kterého se pravidelně účastnilo
asi deset až patnáct lidí. Na podzim 2015
se tato setkání transformovala na veřejné
bohoslužby, které se stejně často konají
na základní škole Čkalovova. Návštěvnost
na bohoslužbách má lehce vzestupnou
tendenci. Během bohoslužeb probíhá
doprovodný dětský program, na který
jezdí sloužit i tým z Třanovic.

MISIJNÍ SKUPINY
Naší touhou je, aby v každém sousedství (na každém sídlišti) v Porubě
bydleli lidé, kteří svým sousedům ote-
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vřou svoje životy a budou s nimi sdílet
evangelium. Budou měnit atmosféru ve
svém okolí skrze činy laskavosti a lásky.
Na těchto místech pak budou postupně
vznikat malé misĳní skupiny.
Jedna taková misĳní skupina je už dlouhodobě aktivní v sousedství kolem náměstí Jana Nerudy. Bydlí tam manželé
Landovi z Norska a tři další mladí lidé.
V této lokalitě jsme v kontaktu s lidmi
různých generací (s dětmi, mládeží, rodinami i staršími lidmi). Vidíme, jak Pán
Bůh jedná a mění životy některých z nich.
Další misĳní skupina začíná vznikat v lokalitě, kde bydlí manželé Římanovi a Lasotovi.
Tento čtyřčlenný tým se společně schází
na modlitbách za svoje sousedy a hledá
způsoby, jak s nimi sdílet evangelium.
Pán Bůh nám také položil na srdce oblast kolem ulice Dělnická, která patří
mezi ty nejchudší části Ostravy. Modlíme se za to, aby si Pán Bůh povolal tým
lidí, kteří budou ochotni se do této lokality přestěhovat a otevřít svoje životy
svým sousedům.
Je pro nás obrovskou výsadou vidět, jak
Pán Bůh jednal a jedná v životech různých
lidí kolem nás. Chceme a modlíme se za
to, aby Pán Bůh na každé sídliště a do každého bloku v Porubě poslal nějakou rodinu nebo tým jednotlivců, kteří by ve svém
sousedství reprezentovali Ježíše.
za misĳní místo Ostrava – Poruba Daniel Kocyan

Impuls týdny
Co je to Impuls týden? Jedna Boží rodina, jeden týden, jedno město a jeden společný cíl: aby noví lidé slyšeli o
Ježíši a setkali se s ním! Impuls týden
je impulsem pro nové lidi, kteří musí
nějak reagovat na setkání s Ježíšem.
Impuls týden je impulsem i pro místní
společenství, které naváže nové vztahy s lidmi z ulice. Impuls týden je také
impulsem pro všechny účastníky, kteří získávají motivaci a praktický výcvik
pro evangelizaci a misii.
V roce 2015 proběhly Impuls týdny
ve čtyřech městech na území Slezska:
v Havířově – Šumbarku, Orlové, Karviné

– Ráji a v Bohumíně. Pán Bůh také začal otevírat dveře pro službu v Severních
Čechách. V této oblasti proběhly Impuls
týdny v Žatci, Úštěku a Ústí nad Labem.
Jeden tým z ČR se také zúčastnil Impuls
týdne v Lotyšsku.
Toužili jsme po tom, aby v roce 2015
přijalo během misijních týdnů Pána
Ježíše Krista 25 lidí. Nejenže Pán
Bůh tuto modlitbu vyslyšel, ale přidal ještě nějaké lidi navíc. Máme také
velkou radost z toho, že pro mnohé
lidi z ulice byl Impuls týden prvním
setkáním s Pánem Ježíšem a jeho
následovníky.
za Impuls týdny Daniel Kocyan

Hospodaření EC M.I.S.E.
V roce 2015 jsme opět prožili požehnané chvíle na různých aktivitách společně
s našimi přáteli a dobrovolníky. Konaly se různé víkendovky, campy, výlety i několikadenní pobyty a také jsme
úspěšně zvládli dva projekty.
První projekt s názvem Objevování vůdcovství, byl závěrečnou fázi měsíčního
výjezdu mladých Američanů do České republiky. Objevování vůdcovství a
měsíční výjezd mladých Američanů byl
pořádán díky spolupráci Evangelizační-

ho centra M.I.S.E. a americké organizace Tentmakers.
Potřebné přípravy, vedení ﬁnancí a
koordinaci spolupráce zajišťovala EC
M.I.S.E. Finance pro výše zmiňovaný
projekt pocházely od účastníků z USA,
ČR, dobrovolníků, ﬁremních dárců, ale
také z ﬁnanční sbírky, kterou poskytl
sbor SCEAV v Karviné.
Druhý projekt se týkal výměnného pobytu na Ukrajině. Skupina dobrovolníku
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EC M.I.S.E. odjela ve 2. polovině července na Ukrajinu, kde prožila skvělé
chvíle na ﬂorbalovém táboře společně
s dobrovolníky z ukrajinské křesťanské
organizace EPOCHA, která je stejně
jako organizace KAM v České republice
součástí mezinárodní organizace Josiah
Venture. Tábor se konal v městečku Ko-

lomyja v západní části Ukrajiny. Tábora
se zúčastnilo také 45 lidí z šesti různých
ukrajinských sborů. Téma akce bylo
“You are here” a večery byly zaměřeny
na biblické studium čerpající ze života
apoštola Pavla. Finance pro projekt pocházely z programu Erasmus+.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Evangelizačního centra M.I.S.E.
V účetním období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 vykázala organizace Evangelizační
centrum M.I.S.E. následující výsledky hospodaření:

N Á K L A DY Z A RO K 2 0 1 5

V Ý N O SY Z A RO K 2 0 1 5

Provozní náklady

Tržby za prodané zboží

Náklady na reprezentaci

674 520 Kč
24 799 Kč

Přĳaté příspěvky na mzdy

Propagace

14 007 Kč

Ostatní přĳaté příspěvky

Cestovné

65 355 Kč

Ostatní služby

426 616 Kč

Provozní dotace
Dary (účty 911 001 a 911 003)

Mzdové náklady

1 248 920 Kč

Sbírky (účet 911 002)

Náklady celkem:

2 454 217 Kč

Výnosy celkem:

10 291 Kč
1 326 000 Kč
327 554 Kč
198 219 Kč
670 838 Kč
39 859 Kč

2 572 761 Kč

Celkový hospodářský výsledek je kladný, a to ve výši 118 544 Kč.

V roce 2015 jsme opět hospodařili
s ﬁnančními prostředky převážně z darů
jednotlivců, sborů SCEAV a různých
organizací. Získali jsme také dotace
z obcí a z Evropských fondů a v neposlední řadě tvořily část ﬁnancí účastnické příspěvky. S těmito ﬁnančními
příspěvky se snažíme dobře hospodařit
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a zároveň zachovat účel, na který nám
byly poskytnuty.
Dárci mohou přispívat na konkrétní kluby,
misĳní týmy, sportovní činnosti, různé
programy či podpořit práci našich misionářů a skupinky s výukou angličtiny nebo
přispět přímo na centrum EC M.I.S.E.

či mzdové náklady spojené se zaměstnanci. Pro tyto účely má každé středisko
EC M.I.S.E. přidělen svůj variabilní symbol.
Seznam VS najdete na našich webových
stránkách www.ecmise.cz.
Za každý dar jsme velice vděční a uvědomujeme si, jak nám Pán Bůh i v této oblasti žehná. Rádi bychom také poděkovali

SCEAV, která naši organizaci i v roce 2015
podpořila významnou ﬁnanční částkou
na pokrytí mzdových nákladů.
V následujících grafech jsou uvedeny celkové výnosy a náklady EC M.I.S.E. v roce
2015, včetně výsledků všech klubů, misĳních míst, sportovních a jiných aktivit.

Provozní dotace 7,7 %

Dary 26,1 %

VÝNOSY
EC M.I.S.E. 2015

Sbírky 1,6 %

T R Ž BY Z A Z B OŽ Í

P ROVOZ N Í D OTAC E

Prodej modlitebních diářů a propagačních materiálů

Dotace města Třinec, obce Bystřice a
dotace z programu Erasmus+

SBÍRKY

O S TAT N Í P Ř Í S P Ě V K Y

Sbírky přĳaté v roce 2015 na aktivitách
EC M.I.S.E. a sbírky sborů SCEAV

Příspěvky na pobyty, outdoor campy,
příspěvky na provoz bytů

DA RY

P Ř Í S P Ě V K Y N A M Z DY

Dary přĳaté v roce 2015 od jednotlivců,
sborů SCEAV, dary na činnost misionářů, ﬁremní dary na aktivity EC M.I.S.E.,
dary ze zahraničí a dary na mzdy

Příspěvky na mzdy od SCEAV a z Úřadu
práce ČR
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NÁKLADY
EC M.I.S.E. 2015

P ROVOZ N Í N Á K L A DY

C E S TOV N É

Kancelářské potřeby, drobný inventář
a drobný majetek, spotřeba plynu
a elektrické energie, vodné, stočné,
telekomunikační poplatky, poštovné,
nájmy, poplatky za internet, pojištění,
přepravné a pronájmy auta

Náklady na cestovné zaměstnanců
a dobrovolníků EC M.I.S.E.

O S TAT N Í S LU Ž BY
Ubytování, konferenční poplatky, občerstvení, vstupné, ozvučení na aktivitách EC M.I.S.E., členství, tlumočení

R E P R E Z E N TAC E
Odměny,
a květiny

dárkové

poukazy,

přání

P RO PAGAC E
Propagační materiál EC M.I.S.E., tvorba
plakátů, bannerů, letáků, kopírování a tisk
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M Z D OV É N Á K L A DY
Mzdy, daň z příjmu, odvody sociálního
a zdravotního pojištění

PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY
EC M.I.S.E. ZA ROK 2015
TATO P Ř Í LO H A O B SA H U J E R E P O RT Y Z E S P O RTOV N Í C H A K T I V I T, J E N Ž J S O U O RGA N I ZOVÁ N Y P O D Z ÁŠ T I TO U E VA N G E L I Z AČ N Í H O C E N T R A M. I.S. E .
V oblasti sportu je několik aktivit, které
mladým lidem nabízí možnost aktivně
trávit čas, budovat v sobě charakterové
vlastnosti jako vytrvalost, poctivost, ale
také úctu k bližnímu a jiné.
Samozřejmě to hlavní pro nás jako
misĳní organizaci je příležitost i díky
oblasti sportu seznamovat mladé lidi
s křesťanskou zvěstí a sdílet s nimi víru
v Ježíše Krista.

O B L AS T S P O RT U Z A H R N U J E :
•
•

•
•

fotbal - hlavní aktivitou v této oblasti
je příprava Fotbalového kempu,
oddíl Outdooru, který organizuje
sportovní akce zaměřené na pěší
turistiku, cykloturistiku a vodácké
kempy,
ﬂorbal (3D liga a ﬂorbalový tábor),
volejbal (Qliga, Volejbalový kemp,
Q cup, Weekendovka).

FOTBAL
Fotbalový kemp 2015 –
9. ročník
V tomto roce se kemp uskutečnil v období 3. 8.–7. 8. a byl určen pro děti ve
věku od 6 do cca 12 let, tak jak jsme
avizovali v roce 2014. Probíhal formou
příměstského tábora. Počet účastníků
pro tento rok byl 20 a stav byl naplněn. Vše se konalo na fotbalovém hřišti v Třanovicích, v sále a klubovnách
SCEAV Třanovice. Program probíhal
od 8:00 do 16:30 následovně: uvítání,
zábavná sportovní hra, svačina, trénink,

oběd, biblické slovo, diskuzní skupinky,
zápasy, dovednostní soutěže, shrnutí
dne, vyhlášení odměn a rozloučení.
Organizátoři: Jana Wewiórková, Daniel
Klus, Benjamin Mrózek, Marek Roman,
Luboš Tomiczek, Roman Glajcar, Radek
Wewiórka.

Fotbalový kroužek – děti
Také v roce 2015 pokračoval fotbalový
kroužek pro děti ve věku 6–12 let.
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Kroužek probíhal v Třanovicích – na
hřišti nebo v tělocvičně, a byl pod záštitou
sboru SCEAV Třanovice. Kroužek byl
rozdělen na dvě skupiny; mladší 6–8
let, v níž bylo 15 dětí, a starší 9–12 let,
kde bylo také 15 dětí. Zúčastňovaly se
i děti z obce! Vždy o přestávce měl
jeden z trenérů zamyšlení.
Chceme podpořit vznik dalších fotbalových kroužků a vytvoření fotbalové
dětské ligy. Od ledna 2015 se fotbalový kroužek jednou měsíčně zapojil do
turnajů havířovských fotbalových týmů
pod záštitou volnočasových aktivit Dona
Bosca. Jednou jsme se také účastnili
turnaje, který pořádal Fk Žukov, kde si
kluci zahráli s Fk Třinec, Fk Bystřice atd.
Po odborné stránce jsme spolupracovali s křesťanskou fotbalovou organizací

Ambassadors football Czech Republic,
která nás podporovala v oblasti trénování, dodání veškerých k tomu potřebných materiálů a v oblasti odborných
školení trenérů. Jejich vedoucí Ondra
Mazaný se aktivně účastnil některých
tréninků.
Organizátoři: vedoucí Jana Wewiórková, Luboš Tomiczek, Roman Glajcar,
Marek Roman, Benjamin Mrózek, Daniel Klus, Radek Wewiórka.
Děkujeme všem sponzorům (dárcům,
ﬁrmám) za ﬁnanční dary.
Zejména děkujeme našemu Pánu Bohu
za jeho pomoc, povzbuzení, moudrost a
ochranu.
Chceme ještě poděkovat i našim rodinám – rodičům a manželkám za podporu a trpělivost!

OUTDOOR
Zimní turistika Velká Fatra
(14. 3.–15. 3. 2015)
Turistiky v zimní Velké Fatře se zúčastnilo 18 lidí, více nás nemohlo být, bylo to
maximum pro chatu, kde jsme přespávali. Z toho bylo 8 nekřesťanů. U Těšína
bylo už jarní počasí, ale tam byla ještě
zima. Bylo tam hodně sněhu a trochu
ještě sněžilo. Z toho důvodu jsme také
využili sněžnice. První den trasa vedla
z Liptovské Revúce přes Chýžky, Ploská
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na chatu pod Borišovom, kde jsme měli
objednaný nocleh a jídlo. Je to chata bez
elektriky, vody, a je tam suchý záchod.
Byli jsme tam sami, protože jsme ji celou zaplnili. V rámci večerního programu
nám sloužil slovem a následnou diskuzí
Daniel Chlebek. Pak se hrály různé hry
s odměnou běhání bosky ve sněhu kolem chaty, koulování se atd. Druhý den
trasa vedla kopcem Ploska, přes sedlo a
turistiku jsme zakončili v obci Liptovské
Revúce.

Turisticko via ferratový
kemp Dachstein, Rakouské
Alpy (3. 7.–11. 7. 2015)
Této akce se zúčastnilo 15 lidí, z toho
bylo 7 nekřesťanů. Naše základna byla
v kempu Zirngast v Schladmingu, kde
jsme spali pod stany, a společné chvíle
byly pod větším stanem. Kemp byl
zaměřen na trasy, které byly zajištěné
lany (to znamená via ferraty). Všichni
účastníci dostali na tyto trasy od nás
plné vybavení. Někteří byli začátečníci,
proto jsme účastníky rozdělili do dvou
skupin. Zdolali jsme například Hoher
Dachstein 2 995 m, Anna, Hias, Kali,
Kala, Koppenkarstein. Zdatnější skupina
také Johan a Sky, nejtěžší ferraty.
Byly také odpočinkové dny: parní
vláček na Schafberg, loďky na jezeře
Wolfgangsee, lanovkou na Planai, jezero
Attersee, koupání, vlastní kempové kino
a skoro každý den bazén. Samozřejmě
jsme každý den měli duchovní program,
kterým nás vedl Daniel Chlebek na
téma MY LIFE – můj život, který
probíhal formou workshopu, a pak vždy
probíhala diskuze na toto téma. Musím
říct, že často byla diskuze dost otevřená
i ze strany nekřesťanů, a to je super!
Bylo vidět, že o některých věcech začali
uvažovat! Počasí bylo krásné.

Bike kemp kola – 2. ročník,
alpská Drávská cyklostezka
(5. 9.–7. 9. 2015)
O kemp byl velký zájem, ale nakonec
z důvodu brigád a školy se účastnilo jen

12 lidí, z toho 7 nevěřících. První den
pršelo, proto jsme ho trávili v kempu
u jednoho krásného velkého rakouského
jezera Ossiacher, kde jsme odpočívali
po dlouhé noční jízdě, a také jsme měli
krásný a delší duchovní program s diskuzí. Další den se trochu ochladilo, a nás
čekalo po probuzení menší překvapení
v podobě sněhu ve vyšších polohách.
Proto jsme trochu pozměnili plány trasy a vyjeli jsme na chatu Johannishütte
2 121 m pod Grossvenedigerem, a pak
dolů a kolem řeky Isel do Lienzu, dále po
Drávské cyklostezce do Oberdrauburgu,
kde jsme kempovali. Večer měl opět
své místo duchovní program, kterým
nás vedl Daniel Chlebek. Další den jsme
auty dojeli do Dolomitů – Italské Alpy,
a od jezera Misurina se vyjelo k Chatě
Auronzo a pak k Lavaredo pod štíty Drei
Zinnen. Následoval sjezd a po cyklostezce směrem k Toblachu, kde začíná
Drávská cyklostezka. Někteří ještě kousek jeli směrem k Lienzi, a poté jsme
přebalili věci, naložili kola a vyjeli směr
Ostrava a Český Těšín.
Na všechny fotky a videa z akcí v roce
2015 se můžete podívat na
www.outdoor-mise.webnode.cz
Organizátoři: David Czyž, Jan Cibulec,
Krystýna Ogrodzká, Michal Madeja,
Radek Wewiórka.
Děkujeme všem sponzorům (dárcům,
ﬁrmám, městu Třinec) za ﬁnanční dary,
outdoorové vybavení (zimní vybavení,
lanové a ferratové vybavení atd.), auta
(minibusy atd.).
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Zejména děkujeme našemu Pánu Bohu
za jeho pomoc, povzbuzení, moudrost
a ochranu. Jsme vděční, že můžeme
mluvit s našimi účastníky také o praktických věcech, ve kterých se Pán Bůh

o nás stará a pomáhá nám.
Chceme ještě poděkovat našim rodinám – rodičům a manželkám za
podporu, modlitby a trpělivost!

FLORBAL
3D liga
Když se ohlédnu na naše začátky před
deseti lety, musím říct, že to bylo období, kdy jsme mohli vidět Boží požehnání, ale také jsme procházeli spoustou
zkoušek a nástrah ze světa. Začínali
jsme v Návsí, kde jsme společně s bratrem pastorem Jasiem Fójcikem, Danielem Chlebkem a dalšími bratry cítili, jak je důležité evangelizovat právě
sportem a trávením společného času
s lidmi, kteří mají stejný zájem jako my
– ﬂorbal. Pracovali jsme s asi čtyřiceti
mladými lidmi, ale postupem času se
3D liga dostala do povědomí dalších
lidí, začala se více rozšiřovat a my jsme
přibírali nové týmy. Hlavním cílem naší
služby bylo ukázat těmto mladým lidem na Boha a život s ním. To se nám
dlouhou dobu dařilo. Naši kamarádi se
začali zajímat o Boha, někteří mu odevzdali svůj život a pár jich je zapojeno
v různých sborech.
V roce 2013/2014 jsme pracovali již
se 130 nebo 140 mladými lidmi – bylo
mezi nimi i asi deset děvčat. Setkáva-
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li jsme se pravidelně každou sobotu
na ﬂorbalu a při tom jsme mohli kamarády seznámit s krátkým svědectvím
některého sportovce nebo vyprávět
naše vlastní. Každé prázdniny jsme pak
měli týdenní ﬂorbalový 3D camp, kde
bylo ještě více času na rozhovory a kde
se projevila otevřenost těchto mladých
lidí k otázkám z oblasti víry. Na campech jsme prožívali opravdové Boží požehnání a také Boží ochranu. Za celou
dobu našeho působení jsme totiž nemuseli řešit žádný vážný úraz, což určitě
není samozřejmost, ale důsledek působení Boží ruky a Jeho ochrany. Jsme
za to Bohu nesmírně vděční.
V poslední sezóně jsme však viděli, že
by satan naše plány a službu rád rozbil. Dostali jsme se totiž do situace,
kdy nad naším cílem – ukazovat prostřednictvím sportu na Boha – začal
převládat zájem o kvalitu 3D ligy. Proto
jsme se rozhodli přĳmout pro příští rok
novou výzvu a svou službu trochu pozměnit. Rád bych vám chtěl především
poděkovat za Vaše modlitby a za čas,
který jste službě ve 3D lize věnovali, a

který jsme mohli společně prožít. Děkuji Evangelizačnímu centru EC M.I.S.E.
a zejména Danielu Chlebkovi za jeho
starostlivý zájem a pomoc v různých
situacích a také za modlitební boj za
naši službu.
Chtěl bych vás krátce seznámit s naší
vizí na příští rok a také vás požádat o
modlitby. Modlitby budeme opravdu
potřebovat pro oblasti a nové výzvy,
protože nevíme, co můžeme ve službě očekávat. Modlete se prosím za
lidi, které oslovíme, za nová místa a
nové vedoucí a také za lidi ve vedení,
aby byli otevření a ochotní přiznat se
k Bohu, a aby byli dobrým svědectvím
v této službě.
Chtěli bychom trochu pozměnit systém,
a to v tom smyslu, že chceme oslovit sbory a misĳní místa až po Ostravu. Chceme
najít nové lidi, kteří by byli ochotní věnovat se této službě na různých místech.
Do konce roku chceme připravit seznam
všech míst, kde bychom mohli tuto službu
prostřednictvím sportu – ﬂorbalu – začít
rozvíjet, a věřících lidí, kteří by nám v ní
byli ochotní pomoci.
Ještě bych krátce zmínil naši zatím
největší zkušenost spojenou s 3D ligou
– totiž ﬂorbalem a vírou, – kterou
jsme získali díky Boží pomoci a také
ochotným lidem z EC M.I.S.E. – Danielu
Chlebkovi a především paní Janě Sližové,
kterým bychom tímto chtěli moc
poděkovat za čas, který nám věnovali.
O letošních prázdninách jsme dostali

nabídku spolupráce, respektive pomoci
při organizaci ﬂorbalového campu na
Ukrajině. Ze začátku jsme se trochu
obávali, do čeho vlastně jdeme. Z loňska
jsme ale znali pár lidí z Ukrajiny, kteří
zavítali na náš ﬂorbalový 3D camp, viděli
jsme jejich nadšení pro službu sportem,
a to nás povzbudilo a přesvědčilo, že
bychom do toho měli jít. Sestavili jsme
tým devíti lidí. Díky Janě Sližové byly
vyřízeny veškeré formality a podklady
potřebné k tomu, abychom mohli vyrazit
na týdenní službu na Ukrajinu. Pro mě
osobně byl tento čas velice přínosný.
Seznámil jsem se se spoustou nových
lidí a pozoroval jsem, že se stmelil český
tým, což jsem považoval za jeden z cílů
naší cesty, protože jsem si přál, aby se
i náš tým mohl posunout kupředu. Poznal
jsem mentalitu tamějších lidí a také
podmínky, v jakých místní mladí lidé hrají
ﬂorbal. Při večerních chvílích jsme měli
příležitost ke sdílení a čas k zamyšlení nad
tématem tábora, což byla cesta apoštola
Pavla s přihlédnutím k tomu, kde se právě
nacházíme my sami.
Na závěr bych chtěl poděkovat Evangelizačnímu centru EC M.I.S.E. za pomoc
právě při tomto výjezdu na Ukrajinu a
za modlitby a Pánu Bohu za ochranu a
požehnání času stráveného na Ukrajině.
Děkuji i Tomovi Chmielovi za pozvání a
novou zkušenost z EDGE ligou (křesťanská ﬂorbalová liga na Ukrajině).
Prosím zároveň o modlitby: za Boží vedení při hledání nových míst pro evangelizaci prostřednictvím sportu – tedy
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ﬂorbalu, za kapitány a jejich nadšení pro
nový systém, za celé vedení 3D ligy a za
to, aby nám Bůh ukázal, co a jak máme
dělat, aby to bylo pro Jeho slávu.
Díky a přeji požehnaný zbytek dne
Władzio Stebel

Florbalový tábor na Ukrajině
V tomto roce naše ukrajinská křesťanská organizace EPOCHA (která je součástí mezinárodní organizace Josiah
Venture, stejně tak jako je v ČR organizace KAM) vůbec poprvé organizovala
EDGE ﬂorbalový tábor. Jelikož nemáme
zkušenosti s organizací ﬂorbalových táborů, nebyli jsme si na začátku jistí, jak
celá iniciativa dopadne.
Proto jsme se obrátili s prosbou o pomoc na organizaci EC MISE, která má
bohaté zkušenosti nejen s organizací 3D
ﬂorbalové ligy, ale rovněž ﬂorbalových
táborů. Jsme moc vděčni Pánu Bohu za
to, že EC MISE naši prosbu vyslyšela a
poslala nám na pomoc tým devíti velmi
schopných a zkušených hráčů a trenérů,
kteří v druhé polovině července přĳeli na
náš ukrajinský tábor a pomohli nám vést
ﬂorbalovou část. Tréninky pod vedením
českého trenéra a hráčů měly obrovský
úspěch, a naši ukrajinští hráči už se ptají, zda bude tábor znovu příští rok. Také
jsme moc vděční za obrovskou pomoc
Jany Sližové (zaměstnankyně EC MISE),
díky které jsme pro tábor získali ﬁnanční prostředky z grantu EU - program
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Erasmus+. Bez této ﬁnanční podpory by
tábor nebylo možné zorganizovat na tak
vysoké úrovni.
Tábor se konal v městečku Kolomyja,
které se nachází v západní části Ukrajiny.
Našeho tábora se zúčastnilo 45 lidí z 6
různých ukrajinských sborů. Každý tým
mohl mít na táboře trenéra svého EDGE
týmu a 2-3 hráče. Každý den jsme měli
2× trénink a 2× vyučování zaměřené na
ﬂorbalové dovednosti a znalosti. Večery
byly pak zaměřeny na biblické studium
ze života apoštola Pavla. Téma našeho
letošního tábora bylo “You are here“.
Každý den po večerním programu jsme
si ve skupinkách kladli různé otázky,
které nám měly pomoci poznat, kde
se každý z nás nachází v našem vztahu
s Bohem.
Na táboře jsme si vytyčili dva cíle: poskytnout našim EDGE týmům možnost
zlepšit se ve ﬂorbalu (na Ukrajině nemá
ﬂorbal takovou tradici jako v Česku) a
taky dát možnost trenérům vést své
hráče blíže k Bohu. Při zpětném hodnocení tábora jsme se shodli, že oba cíle
se podařilo naplnit a už se nemůžeme
dočkat na další tábor v létě 2016!
Tomasz Chmiel
misionář organizace Josiah Venture na
Ukrajině zodpovědný za křesťanskou
ligu EDGE a projekt „Evropských táborů“

VOLEJBAL
Qliga 2014/2015
Již pátý ročník křesťanské volejbalové ligy se konal od září 2014 do dubna
2015. Qliga probíhala v třinecké sportovní hale STARS. Zápasy se odehrávaly téměř každou sobotu od 16:30
do 21:00. Qligy se účastnilo celkem 8
týmů z Třince a okolí. Registrovaných
účastníků bylo cca 120 lidí včetně vedoucích. V základní části hrály proti
sobě jednotlivé týmy vždy tři zápasy.
Do play-oﬀ však postoupily pouze čtyři
nejlepší týmy, které bojovaly o přední
příčky. Nejlepší tři týmy byly odměněny
hodnotnými cenami.
Před každou hrou jsme se krátce zamysleli nad aktuálními tématy ze života,
jak je vidí věřící člověk, mnohdy následovalo i osobní svědectví kapitána. Po
zamyšlení následovala krátká modlitba.
Kapitáni šli hráčům příkladem a snažili
se s nimi vést rozhovory o Bohu.
Po ukončení sezóny proběhlo vyhlášení vítězů s rozloučením a informacemi
o onání volejbalového campu.

Volejbalový camp 2015
Volejbalový camp se konal 10.–13.
srpna 2015 v obci Smilovice ve středisku Karmel. Zúčastnilo se ho rekordních
28 hráčů ze Smilovic a okolí. Největší
část každého dne tvořila samotná hra a
trénink v moderní sportovní hale. Pev-

ným bodem programu byly jedinečné večery, kdy se hrály různé společné
hry, u nichž jsme se vzájemně poznávali a utužovali vztahy. K zamyšlení byl
promítnut zajímavý ﬁlm s křesťanskou
tematikou. Nad Božím slovem jsme se
zamýšleli v pravidelných odpoledních
skupinkách, které byly tematicky přizpůsobeny mladým lidem. Bavili jsme
se o cestě vítěze. 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. Někteří jedinci, a bylo jich docela
hodně, šli hrát plážový volejbal na bazén
v Řece. Nakonec proběhlo vyhodnocení
a těžké loučení.

Q cup 2015
Volejbalového turnaje Q cup 2015 se
zúčastnilo celkem 12 volejbalových
týmů po 6 lidech. Přĳely týmy z celého
Moravskoslezského kraje. Q cup se konal 9. května 2015 v době 8:00–18:00
v hale STARS Třinec. Během turnaje
mělo své místo zamyšlení nad Božím
slovem, které si pro nás připravil Lukáš
Sztefek. 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

29

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.

Weekendovka 2015
Proběhl také weekendový pobyt na
chatě Kyčera v termínu 13.–15. března 2015, kde jsme jako kapitáni prožili stmelovací čas při Božím slově a
sportovních aktivitách ve sněhu. Poznali jsme tam i nové přátelé trempy z
vedlejší chaty, kterým jsme mohli říci
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evangelium, zpívat společné písně a mít
s nimi zajímavé rozhovory.
„Jako vedoucí jsem měl zprvu obavy,
jak naše návštěva u trempů dopadne,
jelikož s námi jelo i pár nevěřících lidí,
a já nechtěl, aby je třeba přemlouvali k
pití nebo něco podobného. Modlili jsme
se, a Pán Bůh to všechno požehnal, a věřím, že požehnání přišlo i na naše sousedy trempy.“
Byl to nezapomenutelný víkend.
Jan Kajfosz
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