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STRAN 3

ORGANIZACE
CHARAKTERISTIKA

Evangelizační centrum M.I.S.E.

a 2 pracovníci na plný úvazek.

(dále jen „EC M.I.S.E.“) vzniklo v roce

Obsahem práce/služby zaměstnanců

2011 jako církevní právnická osoba

EC M.I.S.E. byla koordinace a příprava

zřízená Slezskou církví evangelickou

nejrůznějších aktivit EC M.I.S.E.,

a. v. ve spolupráci s KS, z. s., se sídlem

vedení Záměru 21/10, spolupráce

na Nivách 259/7 v Českém Těšíně.

s vedením SCEAV a KS, z. s., a dalšími
organizacemi, příprava materiálů

Posláním EC M.I.S.E. je pomáhat

a publikací a také vyučování a vedení

jednotlivcům a sborům patřícím

týmů dobrovolníků.

ke SCEAV v jejich misijním působení.
Mottem této organizace je verš

Představenstvo EC M.I.S.E.

z 2. listu Timoteovi 2,2: „Co jsi ode

Na Výročním shromáždění EC M.I.S.E.,

mne slyšel před mnoha svědky, svěř

které proběhlo 25. 9. 2020, bylo

to věrným lidem, kteří budou schopni

zvoleno nové představenstvo

učit zase jiné.“ Naším cílem je, aby se

ve složení: Ing. arch. Marek Danyś,

co nejvíce lidí dozvědělo o Ježíši

Benjamin Helge, Mgr. Tadeusz Fojcik,

Kristu a mělo možnost navázat

Pavlína Sztefková; delegování členové

s ním osobní vztah. Toto je vyjádřeno

za SCEAV Ing. Michal Klus M. Div.

rovněž v Záměru 21/10, podle

a Mgr. Jaroslav Tomiczek; delegování

kterého se EC M.I.S.E. snaží

členové za KS, z. s. Mgr. et Ing. Zbyšek

podporovat misijní práci a tím

Kaleta a MUDr. Daniel Szymeczek

vytvářet podmínky pro vznik

a ředitel EC M.I.S.E. Tomáš Chodura.

misijních stanic na nových místech.
Revizní komise
Pracovníci a dobrovolníci

Na výročním shromáždění byla

Na výše zmíněných aktivitách

také zvolena nová revizní komise

a činnostech EC M.I.S.E. se podílelo

ve složení: Ing. Hana Mikešová

přibližně 100 dobrovolníků (40 lidí,

a delegování členové za SCEAV

kteří jsou součástí misijních týmů

Ing. Eva Bilanová a za KS, z. s.,

a minimálně 60 dalších dobrovolníků)

Ing. Daniel Tomala.

STRAN 4

MOBILIZACE
modlitební oblast

Cílem modlitební oblasti je mobilizovat
a zapojit co nejvíce lidí
do modlitebního zápasu.
V lednu roku 2020 proběhla v Třinci
(SC Hutník) modlitební konference
na téma „Modli se a pracuj“. Hlavním
slovem na téma biblického příběhu
o Marii a Martě posloužil bratr Marián
Kaňuch. Během konference jsme
se v jednotlivých modlitebních blocích
přimlouvali za konkrétní potřeby naší
církve, sborů, KS, z. s., také jsme byli
vedeni k osobním modlitbám a posílení
osobního vztahu s Ježíšem Kristem.
Cílem setkání bylo mimo jiné
povzbudit zúčastněné k budování
osobního vztahu s Bohem, k zakládání
nových modlitebních buněk
a k organizaci modlitebních řetězců
ve sborech. Celá konference byla
zakončená večerem chval, ve kterém
nás vedla hudební skupina LiftUp
z Albrechtic.
Dle možností probíhala v roce 2020
také modlitební/studijní setkání
studentů v Praze, Brně a Olomouci.

STRAN 5

INTEGRACE
oblast vzdělávání

Hlavním cílem v této oblasti
je vzdělávat a vést křesťany k lepšímu
porozumění role evangelizace v životě
jednotlivce i sboru a teoreticky
i prakticky je k této službě připravit.
M4 Ready: Je 9–10měsíční online kurz
pro každého, kdo se chce dozvědět
více o zakládání sborů v evropském
kontextu, připravit se na založení
sboru nebo prozkoumat, zda je právě
zakládání sboru jeho povoláním. Jsme
vděční, že jsme se jako EC M.I.S.E.
(1 kouč) společně se třemi mladými
lidmi z naší církve mohli zapojit
do tohoto projektu, který probíhá
v akademickém roce 2020/2021.
Studenti poslouchají online
přednášky a následně je konzultují
na pravidelných setkáních s naším
koučem.
Louč: V lednu 2020 jsme ve spolupráci
s Odborem mládeže zorganizovali
první ročník projektu Louč – generace
246, na nějž se přihlásilo 42 účastníků.
Vzhledem k pandemii se nám podařilo
uskutečnit pouze první z plánovaných
víkendů, další dva jsme byli nucení
přesunout na rok 2021.

STRAN 6

Učednické skupinky: Cílem Learning
Leadership Communities je podpořit
výchovu církevních vedoucích
založenou na učednickém
a komunitním principu. Vedení
a doprovázení probíhá 1x měsíčně
formou osobního setkání s koučem,
střídavě 1x se potkává celá skupina,
1x probíhá setkání typu teambuilding
a 1x se koná konference či poznávací
výjezd. Celé vzdělávání probíhá
po dobu 10 měsíců. Dvě učednické
skupinky (jedna pro ženy a jedna
pro muže) fungují od září 2020,
celkem je v nich zapojeno
10 mládežníků a 2 koučové.
Setkání misijních týmu: Během roku
proběhla dvě online setkání pro misijní
týmy, které jsou součástí Záměru
21/10. Byly to týmy z Ostravy-Poruby,
Havířova-Šumbarku, Olomouce
a Frýdku‐Místku. Na obou setkání
sloužil bratr Sławomir Jagieła
přednáškami „Jak moc mohu
experimentovat, když zakládám sbor?“
a „Jak rozvíjet učednictví v rámci
zakládaného sboru“. Pracovníci
EC M.I.S.E. byli v průběhu roku
v kontaktu s jednotlivými misijními
týmy a účastnili se (osobně či online)
jejich setkávání a plánování.
V roce 2020 byl vytvořen tým,
pro přípravu nového kurzu „Jak mluvit
o své víře“. Tým se podílel na překladu
a přípravě podkladů a prezentací
ke kurzu.

STRAN 7

Publikační činnost: Ve spolupráci
s Odborem mládeže a projektem
Milujeme krasopsaní jsme připravili
a vydali nový SPAM deník Art
ve dvou verzích. Oproti původnímu
SPAM deníku jsme toto vydání rozšířili
o deníkovou a kaligrafickou část
(700 ks). Realizovali jsme i další
dotisk již dříve vydaných titulů
SPAM – Start edition (618 ks)
a Cesty k sousedům (80 ks)
Ve druhé polovině roku 2020 jsme
začali intenzivně pracovat na překladu
a vydání nové publikace určené pro
děti, která vyšla na konci roku před
Vánocemi: „Úžasný Bůh – 100 povídání
o Bohu a vědě“ (2040 ks).
Naše publikace a další nakoupené
publikace jsme nabízeli a distribuovali
primárně přes náš e-shop.
(www.eshop.ecmise.cz)
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SPOLEČENSTVÍ

Cílem této oblasti je povzbuzovat
jednotlivce a celé sbory k tomu,
aby přemýšleli o misijním
a evangelizačním působení svého
společenství. V roce 2020 jsme kvůli
pandemii neměli mnoho příležitostí
k osobním setkáním, a tak se naše
iniciativa přesunula převážně
do online prostoru.
Misionáři ve FS SCEAV: Na základě

Ve spolupráci EC M.I.S.E.

spolupráce SCEAV v oblasti misijního

a FS Bohumín probíhaly v roce 2019

působení s Lutheran Church –

přípravy na příjezd misionářky

Missouri Synod získaly naše farní

do České republiky. V lednu 2020

sbory v roce 2019 možnost zažádat

přijela do FS Bohumín misionářka

si o misionáře z LCMS, který by

Chelsea Irwin, která se zapojila

od roku 2020 působil v jejich

do práce s mládeži, zorganizovala

společenství.

kurz angličtiny, navštěvovala společně

Tuto nabídku využil FS Bohumín.

s pastorem sboru školu Slezské
diakonie a zapojila se aktivně
i do různých jiných aktivit konaných
farním sborem.
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EVANGELIZACE

Motivujeme a podporujeme členy naší

ID Camp: V termínu 24. až 28. 8. 2020

církve, dorosty, mládeže, střední

se uskutečnil druhý ročník táboru

i starší generaci našich sborů

Impuls Draft Camp, který připravilo

v evangelizačních a misijních

EC M.I.S.E. Jsme vděční, že i přes

aktivitách. V roce 2020 proběhly

různá omezení mohl kemp

následující aktivity s tímto zaměřením:

proběhnout. Celkem se ho zúčastnilo
20 mladých mužů z různých sborů naší

Během celého roku nabízíme

církve a 4 z ČCE Rozvoj. ID Camp

křesťanům i nekřesťanům výuku

je tábor pro mladé věřící muže ve věku

anglického jazyka a konverzace

15–20 let. Jeho cílem je povzbudit

s rodilým mluvčím v tzv. ETG (English

účastníky k převzetí zodpovědnosti

Talk Group). Tato služba probíhala

za svůj život a pomoci jim v hledání

v Havířově-Šumbarku, sloužil zde

vlastního místa ve společnosti a církvi.

misionář Benjamin Helge, který v roce

Dalším cílem je mobilizovat

2020 vedl ETG pro mládež a pro

a povzbuzovat účastníky k životu

seniory. Skupiny se pravidelně

s Kristem i ke službě v místě bydliště.

setkávaly během celého roku
v klubovně nebo online.
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Krátkodobé misijní výjezdy: Do této

Sport M.I.S.E. je oblast naši činnosti

oblasti spadají akce nazvané Impuls

zaměřená na sportovní aktivity.

weeky, které jsou pořádány ve

Sportovní misijní týmy organizují

spolupráci s organizací KAM. Mladí

aktivity pro nekřesťany, v rámci

lidé z našich sborů pořádají společně

kterých je vyhrazen čas nejen

s křesťany z Norska, Lotyšska

na samotný sport, ale také na Boží

a Švédska jednotýdenní kontaktní

slovo, svědectví a modlitbu.

a evangelizační aktivity pro svou obec,

Tým, který pravidelně připravuje

sousedy a přátelé. V roce 2020

příměstský fotbalový kemp

proběhly v rámci naší církve Impuls

v Třanovicích, byl připraven

weeky v Písku a v Albrechticích.

zrealizovat tuto akci také

Kvůli pandemii a zákazu cestování

v roce 2020, kvůli pandemickým

mezi státy se v roce 2020 misijních

opatřením se však rozhodl tábor

týdnů nezúčastnil žádný zahraniční

neuskutečnit.

tým a ani od nás nikdo nevycestoval.
Máme velkou radost z toho, že naše
mládeže přesto uskutečnily tyto
misijní týdny pro své vesnice.
Pro mnoho lidí byl Impuls week
prvním setkáním s Pánem Ježíšem
a jeho následovníky. Vnímáme, že jde
o dobrou platformou pro všechny
dobrovolníky, kteří jsou motivováni
a prakticky trénováni v misii
a evangelizaci.
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MISIJNÍ MÍSTA
Ostrava Poruba, Havířov Šumbark, Frýdek Místek, Olomouc, Brno

Ostrava-Poruba

Havířov-Šumbark

Zřizovatelem a mateřským sborem

Misijní služba v Havířově-Šumbarku

této misijní stanice je FS SCEAV

v roce 2020 pokračovala ve svých

v Třanovicích, administrátorem

pravidelných aktivitách: 1. a 3. neděli

stanice je diákon Zbyšek Kaleta.

probíhali bohoslužby, 2. a 4. neděle

Děkujeme Pánu Bohu a dalším

byla zaměřená na budování vztahů

dobrovolníkům, že tato služba může

a vzájemné poznávaní. Během celého

nadále i přes různé obtíže a personální

roku také probíhaly úterní skupinky

změny pokračovat. Během roku

pro muže, ženy a dvě English Talk

probíhaly vždy 1., 3. a 5. neděli

Group skupinky (pro mládež

v měsíci společné odpolední

a seniory). Tým dlouhodobě hledal

bohoslužby v pronajaté místnosti

nové, větší prostory a právě v roce

anebo online se stream vysíláním

2020 se jim podařilo je najít.

na YouTube kanále Kompasu.

V září se misijní skupina přestěhovala.

V době, když bylo možné setkávat

Do konce roku probíhala příprava

se osobně, probíhal i klub pro

nových prostor, avšak již během této

náctileté. V polovině roku začala

doby se zde konala společná setkání,

fungovat skupinka pro muže,

kdykoliv to bylo možné. Všechny

která se scházela 1x měsíčně, většinou

zmíněné aktivity se uskutečnily

také online. Doba pandemie přivedla

v pronajatých prostorech anebo

tým k intenzivnějším společným

online. Tým EC M.I.S.E. byl

modlitebním setkáním spojeným

v kontaktu s vedením misijního místa

s chválami, a to převážně každé

i s mateřským sborem v Albrechticích.

pondělí online formou.
Tým EC M.I.S.E. byl i nadále v kontaktu
s vedením misijní stanice a mateřským
sborem, věnoval se vedení týmu
a rozvíjení vztahů s mateřským
sborem. (www.kompasporuba.cz)
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Frýdek-Místek

Olomouc

Misijní práce v Místku probíhala

Začátkem roku se misionáři LCMS

v pronajatých nebytových prostorách

Peter a Lucy Hoffmanovi vrátili zpět

města. I když tamní misijní práce byla

do USA. Během prvního pololetí roku

omezena skoro celoroční pandemii,

probíhala různá setkání a hledání lidí

mohly pravidelně každou neděli

do užšího týmu. Tým se během roku

probíhat bohoslužby a modlitební

scházel k modlitební setkáním, která

setkání týmu. Setkání probíhala dle

probíhala každý týden. Do misijní

situace osobně a online. Tým hledal

skupiny byl po celý rok zapojen

a zkoušel další možnosti, jak oslovit

emeritní biskup Stanislav Piętak,

lidi, ať už přes kurz Objevování

který tuto skupinu pravidelně

křesťanství, který proběhl na podzim,

povzbuzoval k hledání dalších

anebo rozdáváním vánočního přání

příležitostí pro zvěstování evangelia.

do schránek v sousedství.

Ve druhé polovině roku se poprvé

(www.mzona.cz)

setkal tým rozšířený o 4 manželské
páry a společně s vedoucím Filipem

Brno
Skupinka studentů studujících v Brně
se v posledním roce scházela jen
na začátku roku (leden, únor).
Kvůli pandemii a vládním opatřením
se většina studentu vrátila zpět
na Slezsko a přešla na distanční
výuku. Studentská skupinka se proto
v letním semestru a pak ani na podzim
nerozjela. Věříme, že se studenti brzy
vrátí zpět do univerzitních měst
a budou moci opět začít společná
setkání.

Hanákem naplánoval fungování a další
směřování misijní skupiny pro
2. pololetí. Začaly pravidelné
bohoslužby (1. a 3. neděli v měsíci)
a každou středu ranní modlitební
setkání týmu. Většina společných
setkání proběhla kvůli pandemií
online.
V Olomouci se také scházela
studentská skupinka, kterou
dlouhodobě vedou Stanislav a Debora
Chlebkovi. Někteří členové studentské
skupinky se také účastnili
modlitebních setkání s misionáři
a tamním týmem.
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OSTATNÍ AKTIVITY

21denní zamýšlení: jako EC M.I.S.E.

Poskytnuté dotace a granty:

jsme připravili pro naši církev materiál

Významnou část finančních prostředků

na postní období „21denní zamýšlení“ –

na činnost EC M.I.S.E.

Kým jsme? Kam směřuji?

jsme získali od Slezské církve

Co vyznávám? Komu sloužím?

evangelické a. v. Za poskytnutou

Zamýšlení byla rozdělena do třech

finanční podporu jsme velmi vděčni.

oblastí: Moje identita, Vyznání a služba
a Hledání Boží vůle. Materiál byl

V roce 2020 jsme také čerpali finanční

distribuován pouze online formou.

prostředky z grantu 3WFUND, z něhož
mohly být hrazeny náklady

Advent: Pro období adventu jsme

na učednické skupinky včetně dvou

ve spolupráci se SCEAV připravili

výjezdů. Grant bude vyhodnocen

4 videa „Advent s Petrou a Vítkem“.

a ukončen v červenci 2021.

Pro dospělé jsme připravili „Adventní
balíček”, se kterým mohli zajít
za svými sousedy či přáteli a popřát
jim k Vánocům.

Za co jsme vděčni:

Za spolupráci se SCEAV, KS z. s.,

Za 40 lidí, kteří jsou součástí misijních

Odborem mládeže a dalšími

týmů, a za dalších cca 60

organizacemi.

dobrovolníků, kteří se učí skrze službu
sdílet evangelium a tím jsou

Jsme vděčni, že spolu s dalšími

připravováni na přivádění nových

organizacemi v rámci naší církve

nekřesťanů do sboru či zakládání

můžeme sloužit v misijní oblasti

misijních skupin na nových místech.

i oblastech dalších. Kéž nás Pán Ježíš

Za již viditelnou změnu u mladších

Kristus všechny vede a posiluje

členů naší církve v oblasti

a Jeho jméno ať je oslaveno.

evangelizace a misie a postupnou
změnu smýšlení i u jiných generací.

„Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství

Za možnost zasévat Boží Slovo,

skrze našeho Pána Ježíše Krista! A tak, moji

ať už jednorázově či systematicky.

milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se

Za nové lidi, kteří přijali Boží záchranu
a jsou povzbuzením pro ostatní.

zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně;
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu
marná.“ 1. Kor. 15, 57–58
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VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ
V účetním období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 vykázala organizace
Evangelizační centrum tyto výsledky hospodaření:
Náklady za rok 2020

Výnosy za rok 2020

Náklady na reprezentaci

9 433,35 Kč

Prodej publikací

305 756,15 Kč
29 000,00 Kč

Náklady na cestovné

23 978,00 Kč

Příspěvky na pobyty a akce

Energie a údržba

159 257,15 Kč

Ostatní finanční výnosy

Nájem bytů a nebytových prostor

144 357,72 Kč

Zúčtování fondů

Náklady spojené s publikacemi

108 931,63 Kč

Ostatní provozní náklady

227 896,63 Kč

Mzdové náklady

872 029,00 Kč
9 297,48 Kč

Ostatní finanční náklady

------------- --1 555 180,96 Kč
Graf č. 1 Struktura příjmu v roce 2020

6 017,56 Kč
1 214 407,25 Kč
-------------- --1 555 180,96 Kč
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Graf č. 2 Náklady 2020

Náklady na reprezentaci

Náklady spojené s publikacemi

Dárky jako poděkování

Odesílání zásilek, nákup publikací

pro přednášející a dobrovolníky,

pro následný prodej, dotisk SPAM

odměny a dárky pro děti na akcích.

deníků, nákup materiálu určený
k výrobě adventních produktů

Náklady na cestovné

pro sousedy, aj.

Cestovné zaměstnanců.
Ostatní provozní náklady
Náklady na energie a údržbu

Kancelářské potřeby, DHM a DNM,

Spotřeba plynu a elektrické

spotřeba potravin, ostatní materiál

energie, vodné, stočné,

telekomunikační poplatky a

spotřeba tepla v bytech

internet, tisk letáků a plakátů,

misionářů a v nebytových

poštovné a ubytování na pobytech.

prostorech.
Mzdové náklady
Nájem bytů a nebytových prostor

Výdaje spojené s výplatou mezd,

V roce 2020 jsme měli v nájmu

odvody sociálního a zdravotního

3 byty, ve kterých bydlí misionáři

pojištění, nemocenské dávky,

a 3 nebytové prostory, ve kterých

stravenky a Unišeky.

působí misijní týmy.
Ostatní finanční náklady
Pojištění budov a osob, zákonné
pojištění kooperativa, bankovní
poplatky a cenové rozdíly.
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Graf č. 3 Výnosy 2020

Tržby za prodej publikací
Zde se promítly prodeje publikací,

Ostatní finanční výnosy
Kurzové a cenové rozdíly.

jako jsou: kniha Nejlépe střežené
tajemství pekla, brožury Cesty k

Zúčtování fondů

sousedům, SPAM deníky,

Příspěvky na misijní činnost

YouBe katechismus pro mladé,

od SCEAV, dary jednotlivců,

kniha Pokora, Očekávání na Boha,

dary jednotlivých sborů, dary

Rikův poklad, Adventní balíček pro

od firem, neziskových organizací,

sousedy a prodej nové vydané

dary na mzdy, příspěvky

publikace Úžasný Bůh.

na misionáře a sbírky.

Přijaté příspěvky na akce a pobyty
Účastnické poplatky na: ID camp.
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Meziroční srovnání nákladů a výnosů za obdobní 2016-2020
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

Graf č. 5

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
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TAK TROCHU JINÝ ROK

