
Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko 
dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. 1. Petrův 4,11





Vážení,
dostává se vám do rukou výroční zpráva Evangelizačního centra M.I.S.E. za rok 2018.

Podobně jako v uplynulých letech i v roce 2018 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 úsilí. Naší 
touhou bylo, abychom mohli být pomocí, inspirací a motivací k tomu, aby mohlo 
být evangelium zvěstováno ještě ve větší míře. 

Rok 2018 vnímáme v naší službě jako rok vděčnosti za mnohé radostné prožité 
okamžiky Božího požehnání, které byly pro nás, naše týmy a další dobrovolníky 
povzbuzením. Vnímali jsme konkrétní pomoc od organizací či konkrétních osob 
a také otevřené dveře pro rozvoj v různých oblastech naší služby. Také to byl však 
rok změn, přemýšlení, zastavení a z důvodu dlouhodobé nemoci 2 zaměstnanců 
to byl rok personálního oslabení.

Tato výroční zpráva zachycuje ohlédnutí za dalším uplynulým rokem. Jsme 
vděční Pánu Bohu a také i vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili zde 
popsanou misijní práci, ať už povzbuzením, náklonností, modlitbou, finančním 
darem nebo jiným způsobem, díky nimž mohla služba EC M.I.S.E. pokračovat 
po celý rok 2018.

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává 
Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc 
na věky věků. Amen. 1. Petrův 4,11

Tomáš Chodura
prozatímní ředitel



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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
V roce 2018 došlo ke změnám v oblasti personalistiky. V srpnu ukončila 

na vlastní žádost svůj pracovní poměr na částečný úvazek v EC M.I.S.E. Mgr. Jitřenka 
Rajdusová a její pozice nebyla nikým nahrazena. Také jsme se jako pracovní tým 
EC M.I.S.E. během roku potýkali s personálním oslabením, jelikož 2 zaměstnanci byli 
v dlouhodobé pracovní neschopnosti.. 

Orgány EC M.I.S.E. jsou představenstvo, ředitel, shromáždění a revizní komise. 
Na níže uvedených aktivitách se v roce 2018 podílelo kolem 120 dobrovolníků (40 lidí, 
kteří jsou součástí misijních týmů, a dále min. 80 dobrovolníků v různých oblastech), 
dále pak tři pracovníci na plný úvazek a dva na částečný úvazek. Obsahem 
práce/služby zaměstnanců EC M.I.S.E. byla koordinace a příprava nejrůznějších 
aktivit EC M.I.S.E., vedení Záměru 21/10, spolupráce s vedením SCEAV a KS z.s. 
a dalšími organizacemi i vyučování a vedení týmů dobrovolníků.

Představenstvo
Představenstvo tvoří 9 členů, sestávajících ze dvou zástupců jmenovaných 

Církevní radou SCEAV (dále jen CR), dvou zástupců jmenovaných KS z.s., čtyř 
členů Představenstva volených shromážděním a ředitele EC M.I.S.E. Představenstvo 
rozhoduje o všech základních otázkách činnosti EC M.I.S.E. a ze své činnosti 
se zodpovídá CR. 

V roce 2018 bylo Představenstvo obměněno. Církevní rada přijala rezignaci 
svého zástupce Mgr. Martina Piętaka, Th.D. v Představenstvu EC M.I.S.E. 
a na jeho místo CR jmenovala Mgr. Jaroslava Tomiczka. Také Mgr. Zuzana Sassiková 
podala rezignaci na člena Představenstva kvůli dlouhodobému pobytu mimo 
Českou republiku a na řádném zasedání shromáždění EC M.I.S.E. byl místo ní 
zvolen nový člen, Jaroslav Kuczera. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti 
stávajícího ředitele byl v roce 2018 ustanoven prozatímní ředitel a ten je z titulu 
své funkce řádným členem Představenstva. Proto na shromáždění proběhla i volba 
dalšího člena místo Tomáše Chodury, jakožto prozatímního ředitele, nahradil ho 
Mgr. Daniel Chlebek, který byl shromážděním EC M.I.S.E zvolen za člena Představenstva 
EC M.I.S.E. 

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 Mgr. Daniel Chlebek.



Ředitel
V čele EC M.I.S.E. stojí ředitel. Ředitele jmenuje CR s předchozím souhlasem KS z.s. 

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. V roce 2018 měla proběhnout řádná 
volba ředitele EC M.I.S.E na další funkční období. Kvůli dlouhodobé nemocenské 
neschopnosti dosavadního ředitele Mgr. Daniela Chlebka se Představenstvo 
EC M.I.S.E. rozhodlo pro volbu prozatímního ředitele na období nejdéle jednoho 
roku, a to jmenovitě Tomáše Chodury. Tento návrh byl zaslán ke schválení KS z.s., 
které s návrhem souhlasilo, a následně CR s návrhem také souhlasila a jmenovala 
od 18. 7. 2018 do funkce prozatímního ředitele EC M.I.S.E. Tomáše Choduru 
na období nejdéle jednoho roku. 

Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná, jeden člen je volen shromážděním, jeden člen je 

jmenován CR a jeden člen je jmenován KS z.s.. Funkční období revizní komise je 
čtyřleté. Členové revizní komise pro období 2017-2021 jsou: Ing. Daniel Tomala, 
Ing. Eva Bilanová a Bc. Hana Mikešová. 



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. Timoteovi 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 SCEAV 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. se snaží různými způsoby povzbuzovat členy sborů 
k intenzivnějšímu a bohatšímu modlitebnímu životu, ale také 
k přímluvným modlitbám za misijní práci.

Integrace – vzdělávání

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.

Společenství (sbory SCEAV)

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.

Evangelizace

EC M.I.S.E. chce motivovat členy sborů k osobní evangelizaci a misijní 
týmy k oslovování širší veřejnosti. Touží vhodně volenými prostředky 
oslovovat současného člověka. 



MOBILIZACE K MODLITBĚ
V roce 2018 se modlitební konference uskutečnila na samotný 
závěr Aliančního týdne modliteb, tedy v neděli 14. 1. v Českém 
Těšně v kostele Na Nivách. Během celého Aliančního týdne 

se všechny sbory/církve v naší zemi přimlouvaly za obnovu církve a k tomu 
i směřovala naše modlitební konference na téma Proč právě já? – Obnovou 
sebe k budování Církve. Naší touhou bylo setkat se jako všechny sbory 
na jednom místě a společně se přimlouvat za obnovu nás samotných, ale také 
i za obnovu našich sborů SCEAV. Na úvod nám byl představen praktický nástroj 
k osobnímu ztišení (SPAM deník) spojený s osobním svědectvím br. Lukáše Sztefka, 
který připomněl, jak je důležité obnovovat svůj každodenní vztah s Bohem. Konkrétní 
modlitební náměty pro obnovu církve a důležitost modlit se za naše sbory/pastory/
církev nám představil a následně nás i ke společným modlitbám vyzval bratr biskup 
Tomáš Tyrlík. Na téma „Obnovou sebe k budování Církve“ nám posloužil slovem 
pastor ze Slovenska Marián Kaňuch. Celý tento čas byl propojen společnými 
chválami a modlitbami. Jsme vděčni, že jsme se mohli setkat jako všechny 
generace na jednom místě a být povzbuzeni k osobní obnově našeho vztahu 
s Bohem. Usilujeme-li o obnovu církve, skutečná obnova musí začít nejprve 
v každém z nás. Konference se účastnilo celkem asi 130 lidí.

INTEGRACE 
(oblast vzdělávání): 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.



Vzdělávání Operace Timoteus 1.1.1
V roce 2018 jsme ve spolupráci s Odborem mládeže zorganizovali vzdělávání 

pro absolventy prvního ročníku – Louč 2 pod názvem Operace Timoteus 1.1.1 Tohoto 
vzdělávání se zúčastnilo celkem 40 mladých lidí z naší církve. Vyučování probíhalo 
formou tří víkendových pobytů. První víkend jsme měli samostatně a byl zaměřený 
na Charakter služebníkova srdce. Další z víkendů proběhl ve spolupráci s konferencí 
Rise Up, kterou pořádala Křesťanská akademie mladých. 

Poslední víkend, který jsme měli na starosti jako EC M.I.S.E., probíhal na Slovensku. 
Cílem bylo nechat se inspirovat různými organizacemi, mládežemi, tím, jak funguje 
práce s mladými v praxi. Navštívili jsme např. volnočasový klub pro nevěřící mládež 
Garáž v Dolném Kubíně, zapojili jsme se do programu seniorátní víkendovky pro 
konfirmandy ve Velkém Slavkově. Dále jsme měli možnost seznámit se s činností 
sboru ECAV Žilina, službou mládežnické organizace Kompas a navštívit nově 
založený sbor Církve bratrské v Žilině „Za Kostolom“, kde se nám věnoval pastor 
Janči Máhrik, který vyprávěl o tom, jak vzniklo jejich společenství z mládežnického 
klubu.

Setkání misijních koordinátorů
V říjnu proběhlo plánované setkání misijních koordinátorů, kterého se zúčastnilo 

celkem 20 lidí z řad našich sborů SCEAV. Také toto letošní setkání jsme připravovali 
s myšlenkou sdílení misijních projektů a aktivit, např. vzdělávací kurzy pořádané 
třineckým sborem z dílny Alfa kurzů – Michal Klus, prezentace Impuls týdne



v Jablunkově – Jan Fojcik, prezentace výjezdu do Londýna zaměřeného 
na zakládání nových sborů – Pavlína Sztefková, Roman Brzezina a Lukáš Borecký, 
prezentace misijní práce na Ukrajině – Tomáš Chmiel a prezentace publikací 
a projektů PROMISE CZ – Kateřina Szurmanová. Věříme, že i tímto společným 
setkáváním misijních koordinátorů EC M.I.S.E. přispívá ke sdílení dobrých nápadů 
a kontaktů pro šíření evangelia v našich sborech a společenstvích.

Setkání misijních týmů
Během roku proběhly 2 setkání pro misijní týmy, které jsou součástí Záměru 21/10, 

byly to týmy z Ostravy Poruby, Havířova Šumbarku, Olomouce, Frýdku-Místku a Karviné 
Ráje. Setkání obsahovala praktické vyučování, vzájemné sdílení a povzbuzení týmů 
v jejich službě. Společná setkávání jsou rovněž příležitostí k tomu, aby se týmy podělily 
o své radosti i o problémy, které přináší služba na nových místech. Uvědomujeme si, 
že vzdělávání a podpora našich týmů je důležitá, proto pracovníci EC M.I.S.E. také 
v průběhu roku navštěvovali jednotlivé misijní týmy přímo na jejich místech 
na setkání týmů vedoucích, či při jiných příležitostech.



Misijní trénink 01
Koncem září proběhl několikadenní výjezd do Londýna s cílem poznat různé 

typy nových sborů a formy misijní práce, která byla na těchto místech započata 
cca před 10 lety. Výjezdu se zúčastnilo 10 lidí z řad pracovníků naší církve a dalších 
dobrovolníků.

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 2 seniorátní setkání a některá presbyterstva s povzbuzením a představením 
konkrétních projektů a činnosti EC M.I.S.E., či proběhla další pracovní setkání 
s presbytery.

EVANGELIZACE
V oblasti evangelizace chceme konkrétně a prakticky pomáhat 
členům naší církve v organizování evangelizačních aktivit. V rámci
této oblasti podporujeme, propagujeme a spolupodílíme se 

na pořádání různých volnočasových aktivit. 



Volejbalový camp 2018
Ježíš mu řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 

mne.“ Jan 14,6
Volejbalový camp se uskutečnil s Božím požehnáním během letních prázdnin 

od 13. – 16. 8. 2018. Jednalo se o čtyři dny nabité tréninky, volejbalem a zamyšlením 
se nad Boží přítomností v našich životech. Program se nesl v duchu tématu 3v1, kdy 
jsme každý den probírali jinou symbolickou trojici. 

Na přípravě se podílel čtyřčlenný tým, který v průběhu campu tvořil jednotlivé 
kapitány volejbalových týmů. Tito lidé vedli tréninky, každodenní skupinky 
a zamyšlení. Camp byl uspořádán pro 12 účastníků, což byla změna oproti 
předchozím letům. Přesto právě díky menšímu počtu účastníků jsme mohli 
navázat mnohem plnější vztahy a vést denní zamyšlení do hlubších a složitějších 
témat. Běžný den na campu začíná ráno snídaní, dále je dopolední 150minutový 
trénink, následuje oběd, odpolední siesta, skupinka a zamyšlení, další odpolední 
150minutový trénink, večeře a den končíme společně večerním programem. 

Jsme Pánu Bohu moc vděční za to, že nám vůbec dal příležitost Volejbalový 
camp opět uspořádat. Příprava byla plná nejistoty a obav, a zároveň prostoupená 
nadějí a nadšením. Věříme, že každému z účastníků tato událost rozšířila obzory 
a zároveň je nabila radostí a pokojem. 

Naneštěstí se v roce 2019 potýkáme s výzvou, zda pořádat tento camp i v tomto 
roce. Není dostatek lidí, kteří by se chtěli podílet na vedení a organizování tábora 
a zároveň by byli dostatečně zdatní ve vedení volejbalových tréninků. Bohužel 
v současném organizačním týmu jsou dva lidé zranění a nemohou se do konce 
roku podílet na trénování volejbalu. Přesto bychom chtěli pohlížet do budoucna 
s optimismem. Chtěli bychom proto i touto cestou poprosit o modlitby za tuto službu, 
aby tak Pán povolal nové služebníky, kteří by mohli přispět svým dílem a podílet se 
na službě skrze volejbal. 

Klára Brzezinová



Fotbalový kroužek – děti
Také v roce 2018 pokračuje dětský fotbalový kroužek pro děti ve věku 6 – 12 

let. Kroužek probíhá v Třanovicích (na hřišti nebo v tělocvičně) a je pod záštitou 
sboru SCEAV Třanovice.  Kroužek je rozdělen na dvě skupiny: mladší 6 – 8 let, kde 
je 12 dětí, a starší 9 – 12 let, kde je také 10 dětí. Některé děti v tomto roce dovršily 
12 let, a tak přestoupily do jiných fotbalových a také florbalových klubů. Účastní se 
i děti z obce. Vždy po technické tréninkové části, před fotbalovými zápasy, je slovo 
jednoho z trenérů. V roce 2018 to byly příběhy starozákonní a také životní příběhy 
v cestě za Bohem. Po odborné stránce spolupracujeme s křesťanskou fotbalovou 
organizaci Ambassadors Football Czech Republic, která nás podporuje v oblasti 
trénování a také veškerých k tomu potřebných materiálů a odborných školení 
trenérů. Jejich vedoucí Ondra Mazaný se také aktivně účastní některých tréninků. 
Na závěr školního roku jsme uspořádali tradiční fotbalový kroužek s rodiči, kde byly 
děti také po zásluze odměněny. 

V roce 2018 jsme opět uskutečnili také příměstský fotbalový kemp pro děti. Kemp 
se uskutečnil od 30. 7. – 3. 8. 2018 a byl pro děti od 6 do cca 12 let.  Probíhal formou 
příměstského tábora. Počet účastníků pro tento rok byl 25 dětí. Vše se konalo 
na fotbalovém hřišti v Třanovicích a 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. Kemp probíhal ve spolupráci s organizací Ambassadors Football Czech 
Republic, za kterou se kempu zúčastnil i Ondra Mazaný, který kemp zastřešoval 
po odborné stránce. Téma kempu: Změna je život (Nová místa – Noví lidé – Potřeba 
změny – Proměna – Co mohu změnit já). Ve středu se konal výlet na hory. Jeli jsme 
do Komorní Lhotky, odkud jsme šli na Prašivou. Tam jsme měli domluvenou prohlídku 
rozhledny s výkladem o historii chaty a kostelíku na Prašivé.  

Organizátoři: Marek Roman, Radek Wewiórka, Aleš Klus, Daniel Klus, Luboš 
Tomiczek, Radek Glajcar. Na kempu také pomáhali Karel Moškoř a zdravotnice 
Magda Tyrlíková.

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 Wiewiorka



Impuls týdny 2018 
Impuls týdny v našich sborech 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. V roce 2018 proběhly v rámci naší církve Impuls týdny v Karviné, 
Jablunkově a Frýdku-Místku. Skupina 5 lidí ze Slezska se také zúčastnila misijního 
týdne v norském Kristiansandu. Jedna dobrovolnice také půl roku dojížděla jednou 
měsíčně do Žatce, kde rozvíjela následnou činnost po Impuls týdnu mezi mladými. 
Máme velkou radost z toho, že pro mnoho lidí byl Impuls týden prvním setkáním 
s Pánem Ježíšem a jeho následovníky. Vnímáme, že Impuls týden je také dobrou 
platformou pro všechny dobrovolníky, kteří jsou motivováni a prakticky proškoleni 
v evangelizaci a misii.

English Talk Group (ETG) + English Camp 2018
V oblasti angličtiny se nám za rok 2018 mnohé podařilo a něco také ne, 

ba došlo i k větším změnám. Největší změna nastala v Olomouci, kde po dvou 
letech skončila manželům Rohlfingovým misijní služba a stěhovali se počátkem léta 
zpět do rodné Ameriky. Za dobu svého působení se jim podařilo vybudovat menší 
tým lidí, který pomáhal nejen při setkávání na ETG. Manželé ale sloužili i mnohem 
menším skupinkách, někdy i jednotlivcům a také dojížděli do Místku, kde rovněž vedli 
ETG. Dobrou zprávou pak bylo, že misijnímu místu byla přislíbena další misionářská 
manželská dvojice, která by se od podzimu měla nastěhovat a pokračovat 
v započaté práci. Roli vedoucího také přislíbil Filip Hanák, který se brzy po svatbě 
s manželkou přestěhoval do Olomouce. Jsme neskutečně rádi, že lidem leží 
na srdci i toto město a že jsou takoví, kteří chtějí pokračovat v této započaté službě. 
Moc za ně děkujeme a prosíme o další sílu a elán do práce. 

Karviná je město, kde i po mnoha snahách došlo k pomyslnému konci, když 
byla služba pro mladé ukončena s odjezdem misionářky Sarah Harms. Bylo to těžké 
pole pro boj, neboť se nepodařilo vytvořit natolik stabilní tým z místních lidí, kteří 
by službu přijali za svou, aby společně se Sarah šířili evangelium. Někdy je těžké říci ne, 



dost, stačilo. Chce to odvahu, aby se upustilo od toho, co nejde. Přesto ale byli 
jednotlivci, se kterými jsme určitý čas strávili, a věřím, že to nebude nadarmo.

Poslední oblastí služby spojené s angličtinou je vše kolem Bena Helgeho. Za těch 
několik let jeho působení se služba za pomoci dobrovolníků přerodila za hranice 
ETG. Už nejen víkendovky, párty, vaření, působení na školách, ale dokonce i English 
Camp! Ben se ujal vedení, za což jsme moc vděční, neměl to snad tak těžké, když 
mu pomáhal skvělý český tým sedmi lidí (Kristy, Michal, Jana, Sarah, Dan, Monika 
a Jitřenka). A pak také velký kus práce odvedla americká strana. Z Kansasu přijel 
tým jedenácti lidí a pomohl nám vést English Camp na téma Soul Wars. Děkujeme 
všem nejen za modlitby, ale také za finanční podporu na tento nemalý projekt. 
Cílem bylo mít účastníky z řad nevěřících, což se podařilo, velká část byli lidé 
navázání na ETG, kde mohli i po létě pokračovat a navázat na vztahy z campu. 
Celkově se účastnilo okolo 30 lidí. Výzvou zůstává, co budeme dělat příští rok, když 
chvála Bohu slyšíme tak dobré recenze. Chceme v práci pokračovat, ale možná 
to bude něco nového, vylepšeného, méně nákladného. Myslete na nás, ať Bůh 
dobře zúročí své vklady v nás. 

Jitřenka Rajdusová 



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 
obstála jako věrný správce před Pánem Bohem. Uvědomujeme si, že jedině 
na Něm záleží, kolik hřiven a v jaké době se nám s Ním společně v naší církvi 
podaří rozmnožit. Rok 2018 byl také rokem poohlédnutí za poločasem tohoto 
Záměru 21/10, krátké zhodnocení proběhlo v rámci podzimního Synodu naší církve.

V tomto roce byla rozvíjena misijní práce na těchto místech: Ostrava – Poruba, 
Havířov – Šumbark, Karviná Ráj, (Nýdek), Frýdek–Místek a Olomouc. 



Služba misijního týmu ve Frýdku – Místku, M zóna
Rok 2018 byl pro nás v misijní práci v Místku velmi pestrý. Prolínala se v něm 

období výzev, zápasů, útlumu a mírného tlaku okolí s obdobím očekávání, radosti 
a naděje. To nejcennější, co jsme se začali učit, je plně důvěřovat našemu 
nebeskému Otci, spoléhat se na Něj a ne na sebe, na své schopnosti a možnosti.

Jsme vděční, že i přes různé zápasy se necítíme v této službě sami. Vnímáme 
podporu našeho mateřského sboru v Komorní Lhotce, dalších jednotlivců, kteří 
stojí za námi a podílejí se s námi na budování Božího království v Místku, ať už díky 
modlitební, finanční či jiné podpoře.

V roce 2018 probíhaly v M zóně následující aktivity:

Kurz Výchova dětí 
Na jaře 2018 spolu s naším týmem prošly kurzem Výchova dětí ještě další tři 

rodiny z Místku. Scházeli jsme se jednou týdně po dobu 5 týdnů. S těmito rodinami 
jsme nadále v blízkém kontaktu.

Nedělní setkání 
Kromě srpna a ještě asi dvou setkání jsme se scházeli pravidelně každou neděli, 

abychom se společně modlili, chválili našeho Pána a taky studovali Boží slovo. 
Většinu roku jsme se scházeli v malé skupince, někdy přišli 4 lidé zvenčí, někdy 
jen jeden nebo dva. Na podzim se nás začalo scházet více, někdy nás bylo přes 
dvacet. Na nedělních setkáních jsme na konci roku začali probírat kurz Objevování 
křesťanství.

Baby club
I přes různé výzvy probíhal Baby club, který byl s menšími přestávkami otevřen 

první a třetí čtvrtek v měsíci. V roce 2018 se průměrně scházelo 6 maminek a 7 dětí. 
Byl to vzácný čas rozvíjení přátelských, hlubších vztahů mezi maminkami. 

Výlety
Během roku jsme pořádali také několik výletů do blízkého okolí. Byl to skvělý čas, 

kdy jsme mohli v neformální atmosféře diskutovat o různých tématech, poznávat se 
navzájem, sdílet taky svůj život i to, v co věříme a jaké jsou naše hodnoty. 



Letní akce pro rodiny s dětmi
Během léta jsme pořádali pro rodiny s dětmi 2x odpoledne plné zajímavých 

aktivit různého druhu, soutěžení, kreativního vyrábění atd. Těchto aktivit se zúčastnilo 
zhruba 100 dětí. Měli jsme možnost seznámit se opět s některými lidmi a navázat tak 
bližší vztahy.

Badmintonový turnaj a grilování
Na konci léta jsme uspořádali na zahradě badmintonový turnaj spojený 

s grilováním. Prožili jsme se dvěma osamělými lidmi a dvěma rodinami hezký čas, 
prohloubili vzájemné vztahy a měli opět možnost předat dál naše hodnoty a víru.

Beseda
Na začátku listopadu proběhla beseda na téma „Dosáhnout úspěchu 

vs. Úspěšný život“ s lektorem Karlem Řežábkem. Této besedy se zúčastnilo 9 lidí 
zvenčí. Byl to pro ně hodnotný čas, kdy se zastavili a mohli hlouběji přemýšlet o tom, 
co je v životě opravdu důležité a jak vlastně chtějí ten svůj život prožít.

Lego párty
Na konci listopadu proběhla Lego párty, na kterou přijalo pozvání 11 dětí zvenčí. 

Kromě stavění legového městečka mohly děti slyšet biblický příběh o moudrém 
a hloupém staviteli. Modlíme se za ně, aby svůj život „stavěly moudře“. 

Vánoční večírek
Před vánočními svátky jsme zorganizovali vánoční večírek i s obědem. Na tomto 

večírku nás bylo 30. Tehdy jsme si uvědomili, že naše prostory začínají být pomalu
těsné, a proto jsme začali uvažovat o hledání větších prostor do budoucna.

Informační dopisy
V průběhu roku jsme rozesílali kvartálně informační dopisy našim podporovatelům, 

vedení našeho sboru i vedení sousedského sboru ve Frýdku. 
Za vše, co jsme v misijní práci v Místku prožili, jsme Bohu vděční, vzdáváme Mu 

chválu a čest i za to, jakým způsobem se dotýkal lidí a měnil jejich životy.

Modlitební náměty:
•	 za duchovní průlom v Místku,
•	 za 10 klíčových lidí, kteří poznají Pána Ježíše osobně a stanou se Jeho učedníky.

Daniel Chlebek



Služba misijního týmu v Havířově Šumbarku K4
V roce 2018 nedošlo k nějakým zásadním změnám, jsme rádi, že se více 

propojila součinnost s mateřským sborem v Albrechticích. Na konci roku se Tomáš 
Bužek (presbyter) rozhodl být součástí týmu. Oslovovali jsme i další lidi do práce 
na Šumbarku a komunikovali s ostatními ohledně kroků k založení misijní stanice. 
Jeden člověk se v tomto roce rozhodl jít za Ježíšem a dnes je součástí našeho 
společenství. 

V současné době je nás kolem 20 lidí (včetně dětí). Bohoslužby máme každou 
první neděli a schází se nás kolem 25. Na společných modlitebních setkáních 
to bylo kolem 3-4 lidí. I v tomto případě došlo ke změnám. O Vánocích jsme měli 
společné setkání.

Pravidelně u nás funguje ještě English Talk Group pod vedením Bena Helgeho 
a klub maminek pod vedením Lenky Buchtové.

Rok 2018 nevnímáme jako průlomový v činech, ale byli jsme postaveni před 
zásadní otázky a kroky, které musíme v následujícím roce podniknout. Pravidelná 
setkávání v neděli, studijní skupinky, pastor, místo setkávání, směřování, vztahy 
a další – to jsou otázky, před kterými stojíme, a jsou pro nás velikou výzvou.

Jsme rádi, že mateřský sbor v Albrechticích má o nás zájem; Tomáš Bužek je jeho 
presbyterem a může být tak styčnou osobou. Často nás na nedělních bohoslužbách 
navštěvují právě lidé z albrechtického sboru. 

Děkujeme všem za modlitby a Pánu Bohu za milost. Před námi je ještě kus cesty.

Jakub Kędzior



Služba misijního týmu v Olomouci 
I v roce 2018 fungovala olomoucká skupinka jako místo setkávání pro studenty, 

kteří v rámci svého studia potřebovali načerpat z Božího Slova, modlit se a pobýt 
s jinými křesťany. V tomto roce se také podařilo více rozvíjet záměr vzniku nového 
misijního místa v Olomouci. I když se v červnu misionáři Rohlfingovi vrátili zpět 
do USA, LCMS dalo příslib vyslání dalších misionářů v druhém pololetí pro další rozvoj 
misijní služby. Do Olomouce se také přestěhovaly 2 manželské páry ze Slezska, které 
tvoří základ současného týmu pro další rozvoj. Začali jsme rovněž hledat mateřský 
sbor a další dobrovolníky, kteří by se k této službě připojili. EC M.I.S.E. se také aktivně 
podílela na všech přípravách (misionáři, tým, atd.), které bylo nutné zabezpečit 
v rozvoji misijní služby v Olomouci.

Tým EC M.I.S.E. 

Služba misijního týmu v Karviné Ráji 
Misijní služba v Karviné Ráji měla od začátku roku 2018 být zaměřena 

na pokračování činnosti klubu ETG (English Talk Group), který fungoval od podzimu 
2017 v sále Spolkového domu v Karviné Ráji. Tuto aktivitu měla mít na starost 
misionářka z LCMS Sarah Harms, ta ale na konci ledna začala mít značné osobní 
problémy, kvůli kterým se i přes veškerou pomoc ze strany EC M.I.S.E. nepodařilo 
klub konverzace angličtiny v Karviné udržet a rozvíjet. Český tým, který byl pro tuto 
aktivitu vytvořen, se taktéž rozhodl, že v dané aktivitě nebude dále pokračovat. 
Po několika schůzkách a hledání řešení i s mateřským sborem v Karviné se EC M.I.S.E. 
rozhodla službu v Karviné Ráji ukončit. Misionářka Sarah setrvala v ČR až do září 
2018 a osobně se zapojovala a vypomáhala na jiných misijních místech.



Služba misijního týmu v Nýdku
Nýdecký tým společně s mladými křesťany z Bystřice během roku 2018 

organizoval skoro každý měsíc Nýdecký revival – večer chval s posláním např. 
na téma Cesta, Pravda, Život, Kdo jsme v Kristu, či různé besedy na téma Tajemství 
Bible aj. Tyto páteční večery byly určeny a otevřeny pro všechny z této vesnice. 
Tuto službu podporuje a vede diákon bystřického sboru Bolek Taska. 

Služba misijní stanice v Ostravě Poruba – Kompas Poruba
Rok 2018 byl prvním kalendářním rokem, kdy ode dne 21. 6. 2017 byla misijní 

služba v Porubě oficiálně zaregistrována jako misijní stanice SCEAV. Zřizovatelem 
a mateřským sborem je FS SCEAV v Třanovicích. Tento rok byl pro tým náročný hlavně 
s ohledem na personální obměnu týmu, která proběhla začátkem roku. Děkujeme 
však Pánu Bohu a dalším dobrovolníkům, že tato služba může pokračovat dále. 
Během roku probíhaly 2x měsíčně odpolední bohoslužby v pronajaté místnosti, 
kde sloužil do května diakon Daniel Kocyan, následně administrátor misijní stanice 
pastor Pavel Taska a další pozvaní hosté. Nedílnou součástí jejich služby a práce 
byla práce s maminkami v rámci baby klubu, pravidelné setkávání samostatných 
ženských a mužských skupinek a také rozvíjení práce klubu pro účastníky 
v dorostovém věku. Tým EC M.I.S.E. byl i nadále v kontaktu s vedením misijní stanice 
i mateřským sborem v rámci vedení týmu, či rozvíjení vztahů s mateřským sborem. 
Více informací je možno najít na www.kompasporuba.cz



Studentská skupinka Olomouc
Konec akademického roku 2017/2018 a tím i skupinek jsme zakončili piknikem 

a dostudováním prvního listu Janova. V letošním akademickém roce se opět 
scházíme v našem bytě na Dolním náměstí. S příchodem nového zimního semestru 
se zde objevilo mnoho nových tváří, ale také několik pravidelných účastníků již také

úspěšně dostudovalo. Dosáhli jsme zatím nejvyšší účasti, a to 18 lidí, a pravidelně 
jsme se scházeli v počtu alespoň 12 lidí po vzoru učedníků.  Za všechny jsme Bohu 
vděční a máme z nich radost. Začali jsme studiem knihy starozákonního Daniele. 
Hlavní změnou v letošním roce byl příchod kytaristy a díky tomu máme i během 
skupinek chvály, což je úžasná věc a vyslyšení našich proseb. Jednou z dalších změn 
je, že jsme se rozhodli jednou za měsíc si udělat na skupince společnou večeři. 
Jak to již v letním semestru bývá, setkáváme se v menším seskupení, většinou 
8 až 10 lidí, za to ale často v jiném složení. Rozhodli jsme se pokračovat ve studiu 
Starého zákona a začali studovat knihu Ester. Obě tyto knihy, Daniel i Ester, jsou 
pro nás jako studenty velikým povzbuzením. Obě hlavní postavy se ocitají v cizím 
prostředí, které navíc vyznává jiné hodnoty, a stojí tak před výzvou zachování 
věrnosti Hospodinu. Hlavním cílem skupinky je setkávat se ke studiu a diskuzi nad 
Božím slovem, sdílet se o tom, co prožíváme, modlit se jedni za druhé, povzbuzovat se 
do celého následujícího týdne a skrze chvály oslavovat Hospodina, a když je to možné, 
setkat se i v průběhu týdně k nějaké aktivitě. Pociťujeme obrovskou vděčnost za to, 
že nás je v Olomouci letos tolik a že spousta z nás se snaží zapojovat do různých služeb 
zde v Olomouci, a také, že je zde spousta příležitostí se setkávat nad Božím slovem.

Stacho a Debi Chlebkovi



Ostatní aktivity během roku 2018
•	 27. 1. – 7. 2. –  návštěva Peru v rámci výměny zkušeností v misijní oblasti 

společně s delegáty SCEAV

•	 3. – 5. 4. – návštěva pěveckého sboru z  Minnesoty (USA) na Šumbarku, 
kde sloužili na školách

•	 Nahrání informačních videí z působení 3 misijních týmů na místech v rámci 
Záměru 21/10 a následné publikování článků v časopise Přítel

•	 Zpracování dotazníkové zpětné vazby na činnost EC M.I.S.E. za období 
posledních 5 let, která proběhla mezi pastory SCEAV, mateřskými sbory, 
vedením KS, z.s.

Studentská skupinka Brno
V Brně studuje a pracuje velká skupina mladých lidí ze Slezska. Skupinka 

se v posledním období schází střídavě v bytě Lukáše a Magdy Kaletových nedaleko 
centra města. Využívá tímto neformálního a rodinného prostředí. Každé setkání je 
ohlášeno facebookové skupinkové komunitě. Co se asi stále nedaří, je pozývání 
lidí mimo Slezany. S Brňany a dalšími studenty z jiných částí republiky umíme bez 
problémů komunikovat ve škole a v práci, ale pozývání lidí natož nevěřících 
na skupinku se prozatím spíše nedaří. Samozřejmě 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 
základ pro další evangelizační práci ve městě. 

Zbyšek Kaleta 



•	 28. 10. – Den pro mladé – dopolední praktické hudební a kreativní workshopy, 
odpoledne sportovní aktivity s připomenutím si dne vzniku Československa

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 naši církev. U ostatních, 
již dříve vydaných titulů, probíhal pouze prodej. Jsme moc rádi, že dříve vybudovaný 
e-shop nám je dobrým pomocníkem při prodeji nejen těchto publikací.

Poskytnuté granty
V roce 2018 jsme čerpali finanční prostředky z 2 grantových výzev.

1.  F-Nadace – předmětem podpory bylo 48% finanční pokrytí nákladů 
na zakoupení 225ks Biblí, které byly rozdávány v rámci misijních 
a evangelizačních aktivit EC M.I.S.E., tuto nabídku také využily některé sbory 
SCEAV pro své misijní a evangelizační účely. Grant byl v tomto roce zdárně 
ukončen.

2.  Nadace OKD – Misijní tým z Místku požádal o grant, který byl nadací 
schválen na částku 30 tis. Kč, a v tomto roce probíhalo čerpání finančních 
prostředků, které tvořily část celkových nákladů na projekt. Grant bude 
ukončen začátkem roku 2019.



Výsledky hospodaření EC M.I.S.E. za rok 2018
V účetním období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 vykázala organizace Evangelizační 

centrum M.I.S.E. tyto výsledky hospodaření:

Náklady za rok 2018

 Náklady na reprezentaci             36 736,00 Kč 
 Náklady na cestovné      119 482,80 Kč 
 Energie a údržba      114 489,66 Kč 
 Nájem bytů a nebytových prostor    307 089,00 Kč 
 Náklady spojené s publikacemi                    89 990,85 Kč 
 Ostatní provozní náklady                     464 209,08 Kč 
 Mzdové náklady      999 390,00 Kč 
 Ostatní finanční náklady                     32 489,63 Kč
                                                                                  ________________
                                                                                      2 163 877,02 Kč

Výnosy za rok 2018

 Prodej publikací                       163 229,60 Kč 
 Příspěvky na pobyty a akce      165 942,00 Kč 
 Ostatní finanční výnosy                               2 795,01 Kč 
 Zúčtování fondů                 1 831 910,41 Kč
                                                                                 ________________
                                                                                      2 163 877,02 Kč

Graf č. 1 zobrazuje strukturu příjmů
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Náklady na reprezentaci
•	 Dárky jako poděkování pro přednášející a dobrovolníky, odměny a dárky 

na akcích pro děti.
Náklady na cestovné

•	 Cestovné zaměstnanců, výdaje spojené s cestováním misionářů, 
výjezd do Londýna (Misijní trénink 01).

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 první polovině roku nájemné za 3 byty a 5 nebytových prostor, 
ve druhé polovině nájemné za 2 byty a 4 nebytové prostory.

Ostatní provozní náklady
•	 Kancelářské potřeby, DHM a DNM, spotřeba potravin, ostatní materiál, 

telekomunikační poplatky a internet, tisk letáků a plakátů, poštovné, ubytování 
na pobytech a náklady spojené publikacemi.

Mzdové náklady
•	 Mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění, 

nemocenské dávky.
Ostatní finanční náklady

•	 Pojištění budov a osob, zákonné pojištění Kooperativa, bankovní poplatky, 
cenové rozdíly a Unišeky.



Tržby za prodej publikací
•	 Tržby z prodeje publikací vydaných EC M.I.S.E. a dalších nakoupených publikací.

Přijaté příspěvky na akce a pobyty
•	 Účastnické poplatky: English camp, fotbalový camp, volejbalový camp, 

Misijní trénink 01 – Londýn.
Ostatní finanční výnosy

•	 Kurzové a cenové rozdíly.
Zúčtování fondů

•	 Příspěvky na misijní činnost od SCEAV, dary jednotlivců, dary sborů SCEAV, 
dary ze zahraničí, dary od firem, Grant Nadace OKD, dary na mzdy, 
příspěvky na misionáře a sbírky.
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Meziroční srovnání nákladů a výnosů za období 2013-2018
Graf č. 4 ukazuje, že díky darům a příspěvkům, které dostáváme, můžeme 
pokrýt veškeré výdaje, které sebou každý rok přináší. Všem dárcům děkujeme 
za jejich štědrost.
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Graf č. 5 shrnuje, jaká je struktura darů a sbírek ve sledovaném období 2013-2018.
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