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VÝROČNÍ ZPRÁVA
Evangelizační centrum M.I.S.E.

SLOVO ŘEDITELE
Vážení,
dostává se vám do rukou výroční
zpráva Evangelizačního centra
M.I.S.E. za rok 2019.
Také v tomto roce se Evangelizační
centrum M.I.S.E. (dále EC M.I.S.E.)
snažilo naplňovat své poslání,
kterým je podpora jednotlivců
a sborů Slezské církve evangelické
augsburského vyznání v jejich
misijním působení. Uplynulý rok
vnímáme v naší službě jako rok
vděčnosti za mnohé radostné
okamžiky Božího požehnání,

které byly pro nás, naše týmy
a další dobrovolníky povzbuzením.
Výroční zpráva zachycuje ohlédnutí
za dalším uplynulým rokem,
kde jsme vděčni Pánu Bohu a také
i vám všem, kteří jste jakýmkoli
způsobem podpořili zde popsanou
misijní práci, ať už povzbuzením,
přízní, modlitbou, finančním darem
nebo jiným způsobem.
Děkujeme.
Tomáš Chodura

VŽDYŤ Z NĚHO A SKRZE
NĚHO A PRO NĚHO
JE VŠECKO! JEMU BUĎ
SLÁVA NA VĚKY. AMEN.
ŘÍMANŮM 11,36

CHARAKTERISTIKA
ORGANIZACE
KRÁTCE O EC M.I.S.E.

Evangelizační centrum M.I.S.E.
je misijní organizací, jejímž
zřizovatelem je Slezská církev
evangelická augsburského vyznání
(dále jen SCEAV) ve spolupráci
s Křesťanským společenstvím, z.s.
(dále jen KS z.s.).
POSLÁNÍ

Posláním EC M.I.S.E. je pomáhat
jednotlivcům, ale také sborům SCEAV
v jejich misijním působení.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

V roce 2019 pracovali v organizaci čtyři
zaměstnanci, z toho 3 na plný úvazek
a jeden na částečný; v březnu z důvodu
nemoci ukončil Mgr. Daniel Chlebek
na vlastní žádost zaměstnanecký
poměr v EC M.I.S.E., jeho pozice nebyla
nikým nahrazena. Na některých
projektech s námi spolupracovali
externí spolupracovníci na DPP.
ŘEDITEL

V roce 2019 proběhla řádná volba
ředitele EC M.I.S.E na další funkční
období. Představenstvo EC M.I.S.E.
se rozhodlo pro volbu dosavadního
prozatímního ředitele Tomáše Chodury.
Tento návrh byl zaslán
ke schválení vedení KS, z. s.,
které s návrhem souhlasilo.
Následně s návrhem také souhlasila
CR a jmenovala od 1. června 2019
do funkce ředitele EC M.I.S.E.
Tomáše Choduru na funkční období
šesti let, tj. do 31. 5. 2025.

PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2019 bylo Představenstvo
obměněno. Z důvodu dlouhodobé
nemoci podal Mgr. Daniel Chlebek
rezignaci na člena Představenstva.
Na výročním shromáždění byl zvolen
nový člen, Ing. Samuel Przeczek,
který bude členem do doby uplynutí
funkčního období dosavadního
Představenstva.
Zvolení členové Představenstva pro
období 2016 – 2020 jsou: Ing. Michal
Klus, M. Div.; Mgr. Jaroslav Tomiczek;
Daniel Szymeczek; Ing. Zbyšek Kaleta;
Jaroslav Kuczera; Bc. Pavel Taska;
Pavlína Sztefková; Tomáš Chodura
a Ing. Samuel Przeczek.
REVIZNÍ KOMISE

Funkční období revizní komise
je čtyřleté. Členové revizní komise
pro období 2016–2020 jsou:
Ing. Daniel Tomala, Ing. Eva Bilanová
a Bc. Hana Mikešová

Na uvedených aktivitách se v roce 2019
podílelo kolem 100 dobrovolníků
(40 lidí, kteří jsou součástí misijních
týmů, a dále min. 60 dobrovolníků
v různých oblastech), dále pak
zaměstnanci EC M.I.S.E.. Obsahem
práce/služby zaměstnanců
a dobrovolníků EC M.I.S.E. byla
koordinace a příprava nejrůznějších
aktivit a materiálů EC M.I.S.E., vedení
Záměru 21/10, spolupráce s vedením
SCEAV a KS, z.s. a dalšími organizacemi,
vyučování, vedení týmů dobrovolníků
a další.

CHVÁLU VZDEJTE
HOSPODINU A VZÝVEJTE
JEHO JMÉNO! UVÁDĚJTE
NÁRODŮM VE ZNÁMOST
JEHO SKUTKY.
PŘIPOMÍNEJTE, ŽE JEHO
JMÉNO JE VYVÝŠENÉ.
IZAIÁŠ 12,4

POSLÁNÍ A ČINNOST EC M.I.S.E.
EC M.I.S.E. chce 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 osobní vztah.
Činnost EC M.I.S.E. podporuje misijní
a evangelizační práci ve SCEAV, hledá příležitosti
a vytváří podmínky pro zakládání nových
misijních stanic a sborů.
Akronym M.I.S.E. vyjadřuje čtyři pilíře,
na nichž spočívá činnost naší organizace:
MOBILIZACE K MODLITBĚ

EC M.I.S.E. povzbuzuje členy sborů
k intenzivnějšímu a bohatšímu modlitebnímu
životu v rámci stávajících sborů SCEAV,
ale také k přímluvným modlitbám za misijní
práci na nových místech.
INTEGRACE – VZDĚLÁVÁNÍ

EC M.I.S.E. vzdělává a vede křesťany k lepšímu
porozumění důležitosti evangelizace v životě
jednotlivce i lokálního sboru a připravuje
je teoreticky i prakticky k evangelizaci.
SPOLEČENSTVÍ (SBORY SCEAV)

EC M.I.S.E. pomáhá v rozvoji jednotlivců a sborů
SCEAV, které budou působit misijně ve svém
okolí a rovněž na nových misijních místech.
EVANGELIZACE

EC M.I.S.E. povzbuzuje jednotlivce k osobní
evangelizaci a misijní týmy k oslovování širší
veřejnosti. Touží vhodně volenými prostředky
a nástroji oslovovat současného člověka
a společnost.

MOBILIZACE
K MODLITBĚ
Cílem modlitební oblasti je mobilizovat a zapojit co nejvíce lidí do modlitebního
zápasu. V lednu roku 2019 proběhla v Třinci ve SC Hutník modlitební konference
na téma „Tady jsme“, kde jsme v jednotlivých modlitebních blocích vzdávali
svatému Bohu chválu a dík za jeho velikost a dokonalost. Byli jsme vedeni
k pokání a vyznávání našich hříchů a společně s hudebníky jsme chválili Boha.
Přimlouvali jsme se za konkrétní potřeby naší církve, KS, z.s. a dalších organizací.
Rok 2019 byl pro SCEAV tematickým rokem „Vděčnosti za svobodu“. Celoroční
modlitební výzvou bylo: Učme se vděčnosti a děkování za mnohé Boží dary,
které mnohdy bereme jako samozřejmost. Děkujme za 30 let svobody a prosme,
abychom ve vnější svobodě nebyli spoutáváni pouty konzumu, strachu,
vlažnosti… V této souvislosti byly vydány a do všech sborů SCEAV
distribuovány modlitební brožury s aktuálními i celoročními modlitebními
náměty. Tato brožura nám měla být inspirací k většímu osobnímu modlitebnímu
zápasu a vzniku nových modlitebních buněk. Konference se zúčastnilo celkem
asi 60 lidí. Celoročně probíhala i modlitební/studijní setkání studentů v Brně,
Olomouci, modlitební setkání týmů v Záměru 21/10 a další.

INTEGRACE

Hlavním cílem této oblasti je vzdělávat a vést křesťany k lepšímu porozumění
důležitosti evangelizace v životě jednotlivce i sboru a připravit je teoreticky
i prakticky k evangelizaci. Zde je několik projektů, které v oblasti vzdělávání
proběhly.
Odbor mládeže SCEAV – Louč generace 246
V rámci spolupráce s Odborem mládeže (dále jen OM) se pracovníci EC M.I.S.E.
zúčastnili víkendového setkání vedoucích mládeží a dorostů, kde prezentovali
aktuální evangelizační nástroje. V druhé polovině roku 2019 se pracovníci také
začali připravovat na další ročník vzdělávání „Louč generace 246“ ročník 2020,
opět společně s OM.
Setkání misijních koordinátorů
V říjnu proběhlo setkání misijních koordinátorů, kterého se zúčastnilo
celkem cca 25 osob z řad sborů SCEAV. Primárním cílem bylo opět představení
nových a sdílení vybraných stávajících misijních projektů. Na setkání byly
prezentovány projekty: Dětská misie – Vánoce spolu; Aktualizace sborové
kartotéky s misijním přesahem; misijní služba Fusion Třinec, Adventní balíčky
pro sousedy, aj. Věříme, že i tímto společným setkáváním misijních koordinátorů
jsme přispěli ke sdílení dobrých nápadů a kontaktů pro šíření evangelia v našich
sborech a společenstvích.

Setkání misijních týmů
Během roku proběhla 2 setkání pro misijní týmy, které jsou součástí Záměru
21/10, byly to týmy z Ostravy Poruby, Havířova Šumbarku, Olomouce a FrýdkuMístku. Setkání obsahovala praktické vyučování, vzájemné sdílení a povzbuzení
týmů v jejich službě. V rámci druhého setkání také proběhlo setkání s biskupem
SCEAV, kde obě strany měly možnost sdílet své postřehy, zkušenosti, potřeby
či vznést své dotazy. Pracovníci EC M.I.S.E. také v průběhu roku navštěvovali
jednotlivé misijní týmy přímo na jejich místech, ať už na setkání týmů vedoucích
nebo při jiných příležitostech.
Misijní trénink 01
Koncem září proběhla několikadenní stáž v Londýně za účelem poznávání
různých typů nových sborů a forem misijní práce, která byla na těchto místech
započata cca před 10-ti lety. Výjezdu se zúčastnilo 9 osob z řad pracovníků
SCEAV a dalších dobrovolníků. Pracovníci SCEAV měli následně možnost získané
poznatky z této cesty prezentovat svým kolegům na pastorální konferenci.
Ostatní členové výjezdu své poznatky sdíleli ve svých společenstvích a snažili
se o co nejlepší implementaci.
ProChrist
V roce 2019 se ProChrist konal ve spolupráci s východním distriktem Evangelické
církve augsburského vyznání na Slovensku. Jednalo se o sérii evangelizací
v Liptovském Hrádku, které byly přenášeny přes internet na různá místa v České
i Slovenské republice. Do projektu se organizovaně zapojilo několik sborů SCEAV
a další jednotlivci přes internet ze svých domácností. Ze Slezska na setkáních
sloužily dvě hudební skupiny, slovy zamyšlení a povzbuzení se připojili pastoři
Martin Piętak a Jiří Chodura. Koordinátorem projektu byl za českou stranu.

Zbyšek Kaleta

SPOLEČENSTVÍ

Podobně jako v minulých letech bylo cílem této oblasti povzbuzovat nejen
jednotlivce, ale i celé sbory k tomu, aby přemýšleli o misijním a evangelizačním
působení svého společenství. V tomto roce jsme navštívili některá presbyterstva
s povzbuzením a představením konkrétních projektů a činnosti EC M.I.S.E.;
a další pracovní setkání s presbytery a pastory. Sborům byla také nabídnuta
možnost zažádat si o misionáře z USA pro svůj sbor. Tuto možnost využil sbor
z Bohumína, se kterým jsme začali intenzivně pracovat a připravovat příjezd
misionářky do České republiky.

EVANGELIZACE

V oblasti evangelizace chceme konkrétně a prakticky pomáhat členům naší
církve v organizování evangelizačních aktivit. V této oblasti podporujeme,
propagujeme a v rámci možností se spolupodílíme na pořádání různých
volnočasových aktivit.
Impuls týdny
Evangelizační Impuls týdny jsou pořádány
ve spolupráci s organizací PROMISE CZ. Mladí lidé
společně s dalšími křesťany z Norska, Lotyšska
a Švédska pořádají jednotýdenní kontaktní
a evangelizační aktivity pro svou obec/město,
své sousedy a přátele. Na začátku roku proběhla
na Beskydské oáze v Písku společná víkendovka
pro české i zahraniční týmy, kde všichni společně
plánovali misijní týdny na léto. V létě pak proběhly
ve SCEAV Impuls týdny v Jablunkově
a v Albrechticích. Skupina 5 lidí ze Slezska se také
zúčastnila misijního výjezdu do norského města
Kristiansandu. Máme velkou radost z toho, že pro
mnoho oslovených lidí byl Impuls týden prvním
setkáním s Pánem Ježíšem Kristem a jeho
následovníky. Na závěr léta proběhla závěrečná
hodnotící party v Neborech, kde se sešly všechny
české týmy a sdílely zde i své svědectví z misijních
týdnů. Vnímáme, že Impuls týden je také dobrou
platformou pro všechny dobrovolníky, kteří jsou
motivováni a prakticky trénováni v evangelizaci.

Englis

English Camp aneb Týdenovka
Toto léto jsme měli možnost zorganizovat letní pobyt
pro mladé lidi z okolí Havířova-Šumbarku, se kterými
jsme již v minulosti navázali kontakt a chtěli jsme naše
vztahy s nimi ještě více prohloubit. Pobyt probíhal
od 9 .– 12. července na chatě Lípa v Oldřichovicích.
Tématem, které nás provázelo, byly vychytávky
do života. Na každý den bylo naplánováno několik
workshopů, na kterých naši účastníci mohli získat
nějakou novou dovednost nebo prohloubit své znalosti
na nějaké praktické téma. Každý večer jsme také měli
společný program, během kterého jsme probírali témata
týkající se toho, co je v našich životech nejdůležitější,
a s účastníky jsme sdíleli radostnou zprávu o tom,
kým je pro nás Pán Ježíš Kristus a co pro nás udělal.
Během času, který jsme společně strávili, jsme také měli
možnost vést s účastníky rozhovory o různých tématech
a lépe se poznat. To pro nás bylo velice důležité, protože
jsme si nově navázané vztahy přáli využít při další práci
s těmito mladými lidmi na dorostu, který se od října koná
v místnosti K4 na Šumbarku, kde probíráme základy
křesťanské víry. Na Týdenovce jsme měli přihlášeno okolo
deseti účastníků a osm vedoucích. Každý z vedoucích
měl na starost alespoň jeden z workshopů
a spolupracovali jsme také na přípravě večerních
programů. Celá akce proběhla bez problémů
a komplikací ke spokojenosti nás vedoucích i účastníků.
Všechny dny, které jsme společně strávili, byly velmi
požehnané a věříme, že vztahy, které jsme navázali,
budeme nadále udržovat i během tohoto školního roku.

Benjamin Helge
překlad Jana Prymusová

Fotbalový kemp pro děti
V roce 2019 se opět uskutečnil příměstský fotbalový kemp od 29. 7. – 2. 8. 2019
a byl určen pro děti od 6 do zhruba 12 let. Počet účastníků pro tento rok byl
21 dětí. 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, svačina, dovednostní soutěže, shrnutí dne, vyhlášení odměn a rozloučení.
Vedoucím kempu byl Marek Roman a kemp probíhal ve spolupráci s organizací
Ambassadors Football Czech Republic, za kterou se zúčastnil i Ondra Mazaný,
který po odborné stránce kemp zastřešoval. Téma kempu bylo: Stůj pevně:
v pravdě, na cestě za svým cílem, po boku přítele, s nadějí a navzdory výzvám.
Děkujeme všem, kteří nás v celém roce podporovali, povzbuzovali, modlili
se za tuto službu. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli při organizaci
fotbalového kempu. Děkujeme také Pánu Bohu za jeho ochranu, moudrost
a sílu v této službě.
Radek Wewiórka

Studentská skupinka Brno
S jistou mírou nadsázky lze říct, že Brno je studentské město. V Brně studuje
a pracuje také poměrně velká množina mladých lidí ze Slezska. Skupinka
se v posledních letech schází v bytě Lukáše a Magdy Kaletových nedaleko centra
města. Využívá tímto příjemného, neformálního a rodinného prostředí.
Každé setkání je ohlášeno facebookové skupinkové komunitě. Tato virtuální
facebooková skupina má několik desítek členů, ale fyzicky se schází maximálně
13–15 lidí, Slezanů. Co se ale stále nedaří, je pozývání lidí mimo Slezany. S Brňany
a dalšími studenty z jiných míst republiky umíme bez problémů komunikovat
ve škole a v práci, ale pozývání lidí natož nevěřících na skupinku se prozatím
spíše nedaří. Samozřejmě studentská práce má svoje specifika: na začátku
semestru je účast vyšší a koncem semestru se zápočty a zkouškami účast klesá.
Naším cílem do budoucna není nějaké malé slezské ghetto uprostřed
velkoměsta, ale otevření skupinky vůči Brnu. Pozitivní je fakt, že se skupinka
pravidelně schází jednak na tradičních setkáních kolem Božího slova a jednak
na sportovních akcích. Vnímáme to jako (prozatím spíše potenciální) základ
pro další evangelizační práci ve městě.
Zbyšek Kaleta
Studentská skupinka Olomouc
Pro akademický rok 2018/2019 jsme si jako skupinka zvolili studium
1. listu Petrova a v letním semestru Zjevení – dopisy sedmi církvím a podobenství
z Matoušova evangelia. Scházíme se zhruba ve stejném počtu jako minulé
semestry – tendence jsou pořád stejné – zimní semestr je na účast silnější
a s postupem semestru účast klesá s blížícím se zkouškovým obdobím. Hlavním
cílem skupinky je stále studovat a diskutovat nad Božím slovem, mluvit o tom,
co prožíváme, modlit se jedni za druhé, povzbuzovat se k evangelizaci
a do celého následujícího týdne a skrze chvály oslavovat Hospodina. Jednotlivé
složky se neustále rozvíjí a to i v podobě společného plánu čtení Bible v aplikaci
YouVersion. Také jsme vděční za to, že se podařilo rozvinout část chval.
Zpíváme z appky bystřických chval pro mládež, ale i další písně. V novém
akademickém roce 2019/2020 se také častěji scházíme i mimo pondělky.
Velmi nás těší, že se spousta z nás zapojuje do různých služeb i zde v Olomouci
a navzdory těžkostem studia neutuchají v touze po poznávání Boha.

Stacho a Debi Chlebkovi

ZÁMĚR
21/10
Cílem Záměru 21/10 je snaha pracovat
několik nejbližších 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 měla v době
zahájení Záměru 21/10 sbory
na 21 místech. Na základě biblického
podobenství o hřivnách věříme, že naše
místa setkávání ve sborech SCEAV
jsou také hřivnami, které jsme dostali,
abychom je rozmnožili. Rádi bychom
s vděčností také přispěli k tomu,
aby naše církev i v této oblasti před
Pánem Bohem obstála jako věrný
správce. Uvědomujeme si, že jedině
na něm záleží, kolik hřiven a v jaké době
se nám s ním společně v naší církvi
podaří rozmnožit. V tomto roce
byla rozvíjena misijní práce
na těchto místech:
Ostrava – Poruba, Havířov – Šumbark,
Nýdek, Frýdek–Místek a Olomouc.

HLE, ČINÍM NĚCO
DOCELA NOVÉHO A UŽ
TO RAŠÍ. NEVÍTE O TOM?
JÁ POVEDU POUŠTÍ
CESTU, PUSTOU
KRAJINOU ŘEKY.
IZAJÁŠ 43,19

MISIJNÍ TÝM
VE FRÝDKU – MÍSTKU
M ZÓNA
Rok 2019 byl pro nás v misijní práci v Místku různorodý. Procházeli jsme
obdobím vděčnosti za nové lidi, kteří začali navštěvovat nedělní setkání.
Někteří z nich se postupem času stali křesťany. Jsme vděční také za manžele
Romana a Lucku, kteří se připojili k našemu 6 člennému týmu. Prožívali jsme
také různé těžkosti, bojovali s nemocemi a nesli na modlitbách lidi z Místku,
kteří zápasili s různými závislostmi. Někdy to bylo vyčerpávající, ale Boží milost
nás vždy pozvedla a dala novou sílu. Jsme vděční za přetrvávající podporu
našeho mateřského sboru v Komorní Lhotce i jednotlivců, kteří stojí za námi
a podporují tuto službu modlitebně, finančně či jiným způsobem.
V roce 2019 probíhaly v M zóně následující aktivity:
Zimní pobyt v Písku
První únorový víkend jsme strávili v Beskydské Oáze v Písku. Prožili jsme
požehnaný čas, více jsme se poznali a měli možnost sdílet, kým je pro nás Bůh.
V rámci pobytu také proběhla přednáška na téma Temperamenty.
Nedělní setkání
Celý rok, kromě srpna, jsme se scházeli každou neděli od 10–12 hod. Půl hodiny
před začátkem programu bylo vyhrazeno pro společné sdílení se u kávy, čaje
a občerstvení. Program setkání obsahoval společné chvály, modlitby, čtení
Božího slova a kázání. Po společných chválách odcházely děti do vedlejší
místnosti, kde měly svůj program: biblický příběh, písničky, hry, soutěže
nebo vyrábění. Průměrný počet účastníků i s dětmi byl 22–25.
Baby club
Do letních prázdnin fungoval klub 2x měsíčně. Po letních prázdninách byl
otevřen každý čtvrtek od 9–11 hod. Cílem bylo navazovat a prohlubovat vztahy
s maminkami. Průměrný počet maminek i s dětmi byl 7–9.

Letní akce pro rodiny s dětmi, zakončení léta
Letní akce jsme zahájili společným smažením vajec. Během prázdnin jsme
zorganizovali pro rodiny s dětmi 3 odpoledne plné her, soutěží a různých aktivit.
Těchto aktivit se zúčastnilo zhruba 280 dětí. Zakončení léta jsme oslavili akcí
spojenou s grilováním.
Modlitební den a modlitební setkání
V říjnu jsme věnovali jeden den intenzivním modlitbám za duchovní průlom,
Boží působení a lidi, kteří se účastní našich aktivit, i ty, kteří žijí v Místku a Boha
neznají. Modlitební řetěz začínal ve 4 hodiny ráno a končil ve 23 hodin večer.
Tohoto modlitebního řetězu se zúčastnilo celkem kolem 25 lidí, někteří z nich
byli z mateřského sboru. V průběhu celého roku probíhala víceméně pravidelně
modlitební setkání týmu (1x týdně).
Křest
V listopadu v rámci nedělních bohoslužeb v našem mateřském sboru proběhl
křest 2 dospělých lidí z M zóny, kteří se stali křesťany v průběhu roku, a 2 dětí.
Po bohoslužbách jsme ve sborovém domě uspořádali slavnostní oběd,
kterého se zúčastnilo 32 lidí.
Vánoční posezení a balíčky sousedům
Před vánočními svátky jsme uspořádali vánoční posezení i s občerstvením.
Dohromady nás bylo kolem 40. V panelovém domě, kde máme prostory,
jsme navštívili lidi a rozdali 50 balíčků připravených EC MISÍ.
Dvě studijní skupinky
V průběhu týdne jsme se scházeli každou druhou středu a pátek na skupinkách,
kde jsme studovali Boží slovo a diskutovali o tématu z nedělního kázání.
Průměrný počet účastníků na každé skupince byl 6–8.
Informativní dopisy
V průběhu roku jsme poslali 3 informativní dopisy našim podporovatelům,
vedení našeho sboru i vedení sousedského sboru ve Frýdku. Týden před
Vánocemi jsme rozdávali také děkovný dopis všem účastníkům bohoslužeb
v Komorní Lhotce.
Za vše, co jsme v misijní práci v Místku prožili i za to, jak měnil životy lidí,
jsme Bohu velmi vděční.
Daniel Chlebek
www.mzona.cz

MISIJNÍ TÝM
V HAVÍŘOVĚ ŠUMBARKU
K4
Další rok pokračujeme v službě lidem na Šumbarku. Do týmu se přidal Tomáš
Bužek a Gedeon Koukol s rodinami. V průběhu prázdnin došlo ke společnému
setkání, kde se projednaly hodnoty misijního místa. Od září se každou první
a třetí neděli v měsíci odpoledne setkáváme na společných bohoslužbách.
Slouží nám pastor Libor Šikula z Albrechtic. Máme společnou chvílí chval,
modlitby, kázání a Večeři Páně. Schází se nás přes 20. Mezi pravidelné aktivity
patří ETG (English Talk Group) vedené misionářem Benem Helgem. Začala
také angličtina pro seniory. Modlitební skupinka je pravidelně každý týden.
Proběhly u nás také modlitby 24/7. Uvažujeme o možnosti mít i studijní
skupinku. V rámci kontaktní služby navazujeme osobní vztahy se sousedy,
známými a ostatními lidmi bydlícími na Šumbarku. Jsme rádi za křest Daniele.
V současné době hledáme nové/další/větší prostory k aktivitám a scházení se.
Stále přemýšlíme nad dalším směřováním, aby zde do budoucna mohl
vzniknout sbor. Vnímáme, že musí dojít ke změnám smýšlení, ptáme se proč
a jak být Kristovou církví v dnešní době ke dnešním lidem. Věci, které nefungují,
dát pryč a přemýšlet jinak. Jsme rádi za podporu mateřského sboru
v Albrechticích, za finance a modlitební podporu. Stále hledáme ochotné
dobrovolníky, kteří mají srdce pro ostatní lidi a chtěli by se zapojit, nejlépe být
a žít v místě, kam je Bůh povolává.
Jakub Kędzior

MISIJNÍ TÝM
V OLOMOUCI
MESSENGER CHURCH
Rok 2019 byl pro nás prvním rokem, kdy se náš tým
rozhodl jít do evangelizační služby ve městě Olomouc
společně s misionáři z USA. První měsíce jsme
se scházeli pravidelně jednou týdně především
za účelem modlitebního boje o toto město. Vedlejší
smysl našich setkávání bylo ujasňování si našich
možností, hledání cílové skupiny lidí, které bychom
chtěli oslovit, hledání pastoračního pracovníka,
vhodného místa pro setkávání. Podařilo se nám
ujasnit si, jak jsme tuto službu schopni pojmout
z finančního a časového hlediska. Dále jsme velice
rádi za to, že ke konci roku se rozhodl br. em. biskup
Stanislav Piętak začít působit jako pastorační podpora
pro naše místo. Na druhou stranu se nám nepodařilo
navázat užší kontakt prakticky s žádným člověkem,
kterého jsme potkali. Náš tým se skládá z 8–9 členů,
z nichž ovšem několik je různě na zahraničních
studijních pobytech. Při setkáních ve středu se nás
scházelo většinou okolo 5 lidí. Aktivit, které jsme
pořádali, nebylo mnoho, nicméně měli jsme kontaktní
akce v parku a malování obrazů na téma „V Edenu“
v kavárně. Dále jsme jako tým byli na bowlingu nebo
v kavárně, abychom se lépe vzájemně poznali. Pravidelně u nás fungovala
středeční setkání po dobu výuky. Jsme moc vděční za podpůrné modlitby
od zejména starších členů naší církve. Dále nás motivovaly výzvy, abychom
vykonali kroky víry nehledě na to, že nevidíme za horizont daného „kroku“.
Jsme také vděční, že noví lidé přemýšlejí o vstupu do této služby. Vnímáme
také velkou podporu ze strany EC M.I.S.E., jak o nás pečují. Výzva v tomto roce
je, zdali skutečně každý z nás má životní styl postavený na misii. Uvědomili
jsme si, že můžeme udělat spoustu sebelepších akcí, nicméně pokud nebude
v předávání dobré zprávy o Ježíši srdce, zřejmě ono obrovské úsilí vložené
do akcí vyjde skoro naprázdno. Proto se modlím, aby každý člen našeho týmu
měl toto DNA misionáře, které ho přirozeně povede k zájmu o nevěřící lidi,
budování důvěrných, hlubokých rozhovorů a vztahů s lidmi, které nám Pán Bůh
posílá do cesty. Kéž nás Ježíšova slova z Matoušova evangelia o pověření
učedníků nenechají klidnými, stojatými křesťany, ale změní nás v křesťany,
kteří následují Krista a získávají pro něj učedníky.
Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce
i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám
přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Mt 28,18–20

Filip Hanák
www.facebook.com/messengerchurch1

MISIJNÍ STANICE
V OSTRAVĚ PORUBĚ
KOMPAS PORUBA
V roce 2019 prožívala misijní stanice Ostrava – Poruba čas změn. Mnozí lidé,
kteří byli osloveni evangeliem a poměrně pravidelně chodili na nedělní
bohoslužby, se přestali zúčastňovat sborového i křesťanského života. Za misijní
stanici zodpovídal ze strany církve pastor Pavel Taska a za organizační chod
misijní stanice Marek Říman. Mateřský sbor SCEAV Třanovice pravidelně posílal
lidi, kteří pomáhali ve službě pátečních klubů pro děti, tak i při nedělních
shromážděních. Na nedělních shromážděních sloužili střídavě bratři
z Třanovic, Pavel Taska a Zbyšek Kaleta. Hudbu, vedení i tradiční pohoštění
po shromáždění zajišťovali členové týmu misijní stanice. Pravidelně se také
scházel tým misijní stanice, a to jak při plánování, tak i na pravidelných
modlitebních setkáních. Ke konci roku došlo k další personální změně:
Organizační vedoucí Marek Říman požádal o výměnu na své pozici.
V součinnosti mezi mateřským sborem v Třanovicích, vedením SCEAV
a vedením stanice byl ještě před koncem roku 2019 požádán o vedení stanice
Zbyšek Kaleta. Ten s nabídkou souhlasil také proto, že se už předtím tamního
shromáždění účastnil.
Zbyšek Kaleta
www.kompasporuba.cz

MISIJNÍ TÝM
V NÝDKU
NÝDECKÝ REVIVAL
Nýdecký tým společně s mladými křesťany z Bystřice během roku organizoval
téměř každý měsíc setkání s názvem Nýdecký revival. Tuto službu především
podporoval a vedl diákon bystřického sboru Bolek Taska spolu s dalšími
dobrovolníky.

OSTATNÍ AKTIVITY
V ROCE 2019
Dny duchovní obnovy: ve dnech 3. – 10. 3. 2019 proběhly v naši církvi dny
duchovního zastavení, na kterých jsme se jako EC M.I.S.E. podíleli vydanými
materiály, které mohly naše sbory či jednotlivci využít.
23. 3. a 13. 4. proběhl pod vedením grafika Radka Cichého grafický workshop,
který měl za cíl podpořit lidi z naší církve v jejich grafické činnosti/službě.
11. 4. proběhl seminář s br. Tiborem Máhrikem na téma: „Jak být mateřským
sborem pro misijní místo“, určený pro mateřské sbory a všechny, které tato
tematika zajímala.
Pro období adventu jsme ve spolupráci se SCEAV připravili pro děti 4 týdenní
program „Rikův poklad – dóza vděčnosti“, kde byla připravena i lekce pro děti
společně s obrázky, na kterou navazoval příběh ukrytý v dóze. Pro dospělé jsme
připravili balíček „Taška pro sousedy“, se kterým měli jednotlivci zajít za svými
sousedy a popřát jím k Vánocům.
V listopadu proběhlo setkání s regionálním ředitelem organizace Lutheran Hour
Ministries o další možné vzájemné spolupráci v oblasti misijních aktivit.
V posledním čtvrtletí proběhlo několik setkání za účasti vedení církve,
mateřských sborů a misijních míst za účelem větší vzájemné spolupráce
a informovanosti.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Naše publikační činnost byla v tomto roce zúžena pouze na dotisk již dříve
vydaných titulů. O prázdninách byl dotištěn SPAM Deník Start Edition
v nákladu 600 ks, který následně směřoval k prodeji převážně mimo SCEAV.
U ostatních, již dříve vydaných titulů, probíhal pouze prodej. Jsme moc rádi,
že dříve vybudovaný e-shop nám pomáhá při prodeji nejen těchto publikací.
POSKYTNUTÉ GRANTY
V roce 2019 jsme čerpali finanční prostředky z nadačního fondu F-Nadace,
který nám pomohl financovat stáž v Londýně, vzdělávání misijních týmů
a pastorů a také vývoj mobilní aplikace. Čerpání grantu bude částečně
probíhat i v roce 2020.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
EC M.I.S.E. ZA ROK 2019
V účetním období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 vykázala organizace
Evangelizační centrum M. I. S. E. tyto výsledky hospodaření:
Náklady za rok 2019
Náklady na reprezentaci
Náklady na cestovné
Energie a údržba
Nájem bytů a nebytových prostor
Náklady spojené s publikacemi
Ostatní provozní náklady
Mzdové náklady
Ostatní finanční náklady

Výnosy za rok 2019
Prodej publikací
Příspěvky na pobyty a akce
Ostatní finanční výnosy
Příspěvek na činnost M zóny
Zúčtování fondů
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Náklady na reprezentaci
Dárky jako poděkování pro přednášející a dobrovolníky, odměny a dárky
pro děti na akcích.
Náklady na cestovné
Cestovné zaměstnanců a výdaje spojené s výjezd do Londýna
Náklady na energie a údržbu
Spotřeba plynu a elektrické energie, vodné, stočné, spotřeba tepla v bytech
misionářů a v nebytových prostorech.
Nájem bytů a nebytových prostor
V roce 2019 jsme měli v nájmu 2 byty, ve kterých bydlí misionáři a 3 nebytové
prostory, ve kterých působí misijní týmy.
Náklady spojené s publikacemi
Odesílání zásilek, nákup publikací pro následný prodej, dotisk SPAM deníků,
nákup materiálu určený k výrobě adventních produktů pro děti a sousedy, aj.
Ostatní provozní náklady
Kancelářské potřeby, DHM a DNM, spotřeba potravin, ostatní materiál
telekomunikační poplatky a internet, tisk letáků a plakátů, poštovné
a ubytování na pobytech.
Mzdové náklady
Výdaje spojené s výplatou mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění,
nemocenské dávky, stravenky a Unišeky.
Ostatní finanční náklady
Pojištění budov a osob, zákonné pojištění kooperativa, bankovní poplatky
a cenové rozdíly.

Graf č. 3

Tržby za prodej publikací
Zde se promítly prodeje publikací, jako jsou: kniha Nejlépe střežené
tajemství pekla, brožury Cesty k sousedům, SPAM deníky,
YouBe katechismus pro mladé, kniha Pokora, Očekávání na Boha,
Rikův poklad a Vánoční tašky pro sousedy.
Přijaté příspěvky na akce a pobyty
Účastnické poplatky na: fotbalový camp, týdenovka, víkendový pobyt M-zóna
a misijní trénink – Londýn.
Ostatní finanční výnosy
Kurzové a cenové rozdíly. Vyřešení a převod financí již nefungujících středisek
EC M.I.S.E.
Příspěvek na činnosti M – zóny
Příspěvek mateřského sboru na nájem.
Zúčtování fondů
Příspěvky na misijní činnost od SCEAV, dary jednotlivců, dary jednotlivých
sborů, dary od firem, neziskových organizací, dary na mzdy, příspěvky
na misionáře a sbírky.

Meziroční srovnání nákladů a výnosů za obdobní 2015-2019

Na uvedeném grafu č. 4 sledujeme hospodaření EC M.I.S.E., za již zmiňované
období. Z grafu je patrné, že díky darům a příspěvkům, které dostáváme,
můžeme pokrýt veškeré výdaje, které sebou každý rok přináší. Graf č. 5 shrnuje,
jaká je struktura darů a sbírek za zmiňované období.
Graf č. 4
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Za každý dar jsme velice vděční a uvědomujeme si, jak nám Pán Bůh i v této
oblasti žehná a stará se.
Zdroj: Účetní program Harmonik
Zpracovala: Pavlína Sztefková

