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věci než jeho okolí. Jeden pohled

SLOVO
měl věnovat více než jeden letmý
PŘEDSEDY
odsuzující pohled? Proč by měl
PŘEDSTAVENSTVA
soucítit s nešťastnicí, která se

a vše bylo jasné. Jeden pohled a vše

s pláčem málem válí po zemi.

je jinak. Život naruby. Ze Šimona se

Navíc je to žena čili od přírody

časem opravdu stává skálopevně

anebo od stvoření citově

přesvědčený následovník, ze zrádce

nevyrovnaný a labilní tvor.

Ale viděl v něm také člověka, který
přes svoje selhání vstane (Jan 21,19).
Ježíš každopádně viděl zcela odlišné

radikálně milující vyznavač. Dalo by
se říct, že pohledem Ježíšových očí
začínaly změny.

Člověka napadne: Proč by jí také

Je naprosto fascinující, kolikrát Ježíš
Kristus viděl to, co jiní nevnímali.
Tu otázku: „Vidíš tuto ženu?“ lze

Jednou dokonce musí připomenout,

brát jako výzvu i pro nás: „Pohleď

„Misie a evangelizace, o čem to

že oči nejsou pouze na okrasu

na toho člověka!“ Podívej se kolem

vlastně je?“ ptají se nás křesťané, ptají

prostoru mezi čelem a nosem. Řekne

sebe, je tady někdo, kdo potřebuje

se nás nekřesťané. A my odpovídáme.

svému trochu namyšlenému hostiteli.

zájem, soucit, pomoc. Třeba jenom

Četba Písma nabízí jedno krásné

„Vidíš tuto ženu?“ (Luk. 7,44)

úsměv anebo modlitbu. Naději.

vysvětlení. Evangelium odhaluje totiž

Divná otázka, pokud si uvědomíme,

Anebo nejspíše něco, co ještě

zajímavý fenomén: Ježíšovy pohledy

že hostitel sice onen párový orgán

ani neumí pojmenovat.

na lidi. Je objevné sledovat taková

pod klenbou čela měl, ale neviděl

slovesa jako „pohlédl, podíval se

ani Ježíše, kterého jako hosta

a upřel oči“. Člověka zarazí,

nepřivítal a okázale jej přehlížel,

když sleduje Ježíšovy pohledy.

ani ženu, která se s pláčem skláněla

Podíval se na Šimona a viděl v něm

u nohou Ježíše. Zdá se, že ho zajímal

prorockým pohledem Petra Skálu

pouze on sám a dojem, jaký udělá,

(Jan 1,42). Podíval se na stejného

když pozve známého rabiho. Ježíš se

člověka o tři roky později a viděl

ho zeptá: „Vidíš ji?“ Farizej sice ženu

Mgr. et Ing. Zbyšek Kaleta

v něm člověka, který žalostným

registroval, ale neviděl v ní někoho,

Předseda představenstva

způsobem selhává (Luk. 22,61).

kdo potřebuje pomoc.

Evangelizační centrum M.I.S.E.

Misie a evangelizace je takto
pohledem na lidi Ježíšovýma očima.
Tato zpráva o činnosti EC M.I.S.E.,
kterou máte v ruce, je zprávou
o naší snaze vidět svět Ježíšovýma
očima.

CHARAKTERISTIKA
ORGANIZACE

PŘEDSTAVENSTVO

PRACOVNÍCI

Zvolení členové představenstva

V roce 2021 v EC M.I.S.E. pracovali

pro období 2020-2024:

do srpna dva zaměstnanci na plný

Ing. arch. Marek Danyś, Benjamin

úvazek a od září jeden zaměstnanec

Helge, Mgr. Tadeusz Fojcik, Pavlína

na plný úvazek a jeden na zkrácený

Sztefková; delegovaní členové

úvazek. Od začátku roku jsme se

za SCEAV Mgr. Jiří Chodura

potýkali s personálním oslabením

a Mgr. Jaroslav Tomiczek;

z důvodu dlouhodobé pracovní

delegovaní členové za KS, z. s.

neschopnosti. V srpnu 2021 jsme se

Mgr. et Ing. Zbyšek Kaleta

rozloučili s ředitelem organizace,

a MUDr. Daniel Szymeczek.

Tomášem Chodurou, který ukončil
na vlastní žádost zaměstnanecký
poměr. Jeho pozice dosud nebyla

REVIZNÍ KOMISE

nikým nahrazena. Statutárním

Evangelizační centrum M.I.S.E. (dále

Zvolení členové revizní komise

Pavlína Sztefková.

jen EC M.I.S.E.) vzniklo v roce 2011

pro období 2020-2024:

Na projektech EC M.I.S.E. se podíleli

jako církevní právnická osoba

Ing. Hana Mikešová; delegovaný

čtyři pracovníci na DPP a přibližně

zřízená Slezskou církví evangelickou

člen za SCEAV Ing. Eva Bilanová

sto dobrovolníků, za něž jsme

a. v. (dále jen SCEAV) ve spolupráci

a za KS, z. s. Ing. Daniel Tomala.

nesmírně vděčni.

s KS, z. s.

Posláním EC M.I.S.E. je
pomáhat jednotlivcům a
sborům, patřícím ke SCEAV,
v jejich misijním působení.

zástupcem EC M.I.S.E. se nově stala

INTEGRACE
Oblast vzdělávání

EVANGELIZACE

EC M.I.S.E. vzdělává a vede křesťany

EC M.I.S.E. povzbuzuje jednotlivce

k lepšímu porozumění důležitosti

k osobní evangelizaci a misijní týmy

evangelizace v životě jednotlivce

a sbory k oslovování širší veřejnosti.

i lokálního sboru a připravuje je

Touží vhodně volenými prostředky

teoreticky i prakticky k evangelizaci.

a nástroji oslovovat současného

V roce 2021 se setkali misijní

MOBILIZACE
Modlitební oblast

koordinátoři, jsou připraveny

V roce 2021 v několika sborech

přednášky projektu "Jak mluvit

proběhly "misijní týdny", misionáři

o své víře", proběhly "Dny duchovní

LCMS vedli hodiny anglické

obnovy", připravujeme vzdělávání

konverzace s misijním zaměřením,

pro mladé "LOUČ", setkávaly se

Ben Helge vedl, jako v předchozích

učednické skupinky.

letech, ETG (English Talk Group).

SPOLEČENSTVÍ

EC M.I.S.E. povzbuzuje členy sborů

EC M.I.S.E. usiluje o rozvoj

k intenzivnějšímu a bohatšímu

křesťanských společenství (sborů

modlitebnímu životu v rámci

SCEAV), které budou působit misijně

stávajících sborů SCEAV, ale také

ve svém okolí a rovněž na nových

k přímluvným modlitbám za misijní

misijních místech.

práci.

člověka a společnost.

V roce 2021 se rozvíjela práce

V roce 2021 proběhl Alianční týden

na misijních místech v Havířově-

modliteb, vydáváme Modlitební

Šumbarku a Olomouci. Misijní místo

dopisy, podporujeme studentské

v Místku ukončilo svou činnost. Jsme

skupiny.

vděčni, že dále samostatně pokračuje
práce na misijním místě v OstravěPorubě.

ALIANČNÍ TÝDEN
MODLITEB
Na začátku roku 2021 jsme se rozhodli,

každodenní dvacetiminutová

vzhledem ke zhoršení pandemické

společná on-line setkání vysílaná

situace (COVID -19) a souvisejícím

přes aplikaci Zoom. Tato setkání byla

opatřením, zrušit Modlitební

také souběžně vysílána živě na kanále

konferenci prezenční formou v kostele

YouTube. Tématem celého týdne

a připravili jsme v rámci Aliančního

bylo Tváří v tvář, slovem posloužilo

týdne modliteb 10. – 17.1. 2021

osm bratrů z různých sborů SCEAV.

MODLITEBNÍ
OBLAST

MODLITEBNÍ DOPISY
Uvědomujeme si, že i my, jako
organizace pracující na Božím díle,
velmi potřebujeme modlitební
podporu, a proto jsme znovu
obnovili zasílání modlitebních
dopisů našim přátelům
a podporovatelům.

SETKÁNÍ MISIJNÍCH
KOORDINÁTORŮ
Dne 14.10.2021 proběhlo setkání
misijních koordinátorů sborů
SCEAV, kde byla představena a
podrobně rozebrána Misijní
koncepce 2020 - 2025. Sborům
byla předána výzva k vytvoření
misijních týmů, které by
komunikovaly s organizacemi
a složkami církve věnujícími

DNY DUCHOVNÍ
OBNOVY

se misii. Misijní týmy se budou
zaměřovat na misijní
a evangelizační působení sboru.

OBLAST
VZDĚLÁVÁNÍ

Ve dnech 17.-19. 2. 2021 proběhly
Dny duchovní obnovy. Rovněž tuto

Zároveň byla připomenuta výzva

událost jsme byli nuceni přenést

k zasílání misijních projektů na rok

do on-line prostoru.

2022 a souvisejících žádostí

V sérii přednášek se mohli účastníci

o poskytnutí grantů.

LOUČ - GENERACE 246

Solidární Bůh - Jan Fojcik,

V rámci setkání byly prezentovány

V roce 2021 bylo vzdělávání

Solidární církev - Emil Macura,

projekty EC M.I.S.E., které mohou

pro mladé "Louč - generace 246"

Solidární život - Bohdan Taska.

sbory využít při své misijní činnosti:

pozastaveno kvůli vládním

- Nová kniha pro děti Báječný Bůh:

opatřením (pandemie COVID-19).

zamýšlet nad tématy:

Každá z přednášek byla doplněna

100 povídání o Bohu a o vědě;

Nicméně započaly intenzivní

osobním svědectvím, písněmi

- Adventní balíčky pro sousedy;

přípravy na další ročník, který je

nebo rozhovorem.

- English Campy 2022.

naplánován na počátek roku 2022.

UČEDNICKÉ SKUPINKY
Ve spolupráci s odborem mládeže

v jejich okolí. Na setkáních byl čas

jsme mohli vstoupit ve školním roce

pro společné studium, ale i osobní

2020/21 do pilotního programu

sdílení a vykazatelnost. Vedoucí

skupinek LLC (Leadership Learning

(mentor) přinášel praktické podněty

Communities), jehož cílem bylo

k osobním cílům, které si účastníci

vybrat 10 mladých lidí (5 děvčat

předem stanovili. Účastníci si

a 5 kluků) z naši církve, u kterých

na počátku stanovili své osobní cíle,

vidíme potenciál, a těm nabídnout

které v sobě zahrnovaly jak touhu

intenzivní vedení, a to formou

po růstu v duchovních disciplínách,

pravidelných skupinových či

tak i fyzických dovednostech.

individuálních setkání s mentorem.

V těchto bodech jsme se pak

Náš poslední výlet obou skupinek

Naší touhou bylo, aby na těchto

vzájemně po celou dobu

směřoval do sboru Wisla Malinka -

setkáních u účastníků rostla

povzbuzovali. V rámci těchto

inspirativní styl bohoslužeb,

především jejich láska a zápal

skupinek jsme měli i několik

komentovaná prohlídka nových

pro Krista, ale také zanícení pro lidi

inspirativních výjezdů, např.

prostor, sdílení s vedoucím

celodenní výjezd zaměřený

mládežnické a hudební služby

na učednickou službu mládeže

Mateuszem Czyżem. Jsme vděční

ve Vsetíně a Frýdlantu n. Ostravicí,

za tyto skupinky i za finanční

účast některých na FrontLine -

podporu 3WFUND, díky níž jsme

mezidenominační setkání vedoucích

mohli společně podnikat různé

v Jánských Lázních, teambuilding

výjezdy a setkávání. Naší touhou je,

Ostrava/Ostravice spojený se

aby takových učednických skupinek

sportovní aktivitou, dobrým jídlem,

mohlo být do budoucna v naší církvi

zakončený duchovním sdílením

více a „model“ učednictví a vedení

a vyslechnutím svědectví obětavé

mohl fungovat ne jen jako program,

služebnice.

ale aby byl součástí života každého
křesťana.

JAK MLUVIT O SVÉ
VÍŘE
Jedná se o workshop, který má za cíl

nebo méně „připraveni“ slyšet

než dosud. Jsme vděční za osmičlenný

představit několik nástrojů a pár

evangelium a debatovat o Ježíši,

tým lidí, kteří tento workshop

praktických rad, které poukazují

a těmi, u kterých je třeba zatím volit

společně připravovali a jsou zapojení

na to, že každý je jedinečný a každý

jiný, pozvolný přístup a postupně je

i do jeho vedení a vyučování. Zatím

si zaslouží osobitý přístup i v otázce

poznávat a sbližovat se. Workshop

workshop proběhl jen jednou v plném

sdílení evangelia.

„Jak mluvit o své víře“ nejen ukáže

rozsahu osobně a jednou online

Skrze jedno hlavní a několik

odlišné přístupy ke konkrétním lidem

formou. Cílem přípravného týmu je

návazných setkání, živě či online,

v našem okolí, ale také navrhne plán

s tímto tématem navštívit naše

chceme představit způsob, jakým

cílených kroků k tomu, jak k lidem se

mládeže a dorosty i sbory, kde budou

rozlišovat mezi lidmi, kteří jsou více

zprávou o Ježíši proniknout lépe

mít o workshop zájem.

MISIJNÍ TÝDNY

MISIJNÍ TÝDNY

Misijní týdny každoročně probíhají

V letních měsících sbory v Písku

pod názvem "Impuls week" a jedná

a Albrechticích a misijní místo

se o jednotýdenní evangelizační

KOMPAS Poruba zorganizovaly

a kontaktní aktivity uspořádané

Misijní týden, kdy místní křesťané

pro obec, sousedy a přátele.

vyšli takzvaně "do ulic" a uspořádali

Pro mladé dobrovolníky je to

pro širokou veřejnost zajímavý

vynikající příležitost zkusit si

program se sdílením Božího slova

evangelizaci a misii v praxi.

a křesťanské zvěsti. V neformálním

Vzhledem k pandemické situaci se

prostředí se naskytla spousta

letos většiny akcí (kromě Poruby)

příležitostí k navázání kontaktu

neúčastnili zahraniční hosté.

s místními a přátelským rozhovorům.

Ani české týmy neodcestovaly
na misijní výjezdy do zahraničí.

Křesťané z Albrechtic vytvořili
na prostranství před kostelem
improvizovanou "Kavárnu pod věží",
nechybělo ani grilování, hry
a koncert.
KOMPAS Poruba připravil
pro rodiny s dětmi spoustu zábavy,
grilování a povídání ve spolupráci
s přáteli z Norska. Program se konal
na veřejných prostranstvích ve městě.
Sbor SCEAV v Písku přichystal
pro mladé lidi z okolí netradiční hry,
výtvarné aktivity, koncert
a nechybělo ani občerstvení.

MISIONÁŘI
I v tomto roce jsme spolupracovali
s misionáři z LCMS (The Lutheran
Church - Missouri Synod), USA,
kterým zároveň poskytujeme
administrativní podporu.
Ben Helge se svou ženou Rebeccou
jsou aktivními členy sboru
v Albrechticích a jsou skalními členy
týmu misijního místa K4 Šumbark.

SMALL GROUP

Chelsea Irwin sloužila ve sboru
SCEAV v Bohumíně. Nyní dále

Misionáři z USA, Ben, Chelsea

pracuje jako misionářka LCMS,

a Hayden, na jaře vyhradili šest

navštěvuje sbor v Českém Těšíně,

pondělních večerů pro hodiny

vyučuje angličtinu na Církevní

anglické konverzace, kde byla

základní škole v Třinci a spolupracuje

diskutována různá témata

na organizaci anglických táborů.

křesťanské víry založené
na Augsburském vyznání, čteno

Koncem roku přijela na Slezsko

Boží slovo a zpívány chvály.

Hayden Rensner, která se věnuje

Konverzační hodiny pod názvem

on-line výuce angličtiny v rámci

"Small Group" byly určeny

LCMS, organizaci anglických táborů,

pro mládež od 16 do 24 let

navštěvuje sbor SCEAV v Třinci

a vzhledem k epidemiologické

a vyučuje angličtinu na Církevní

situaci se uskutečnily na Zoomu.

základní škole v Třinci a základní
škole v Bohumíně.

SPOLUPRÁCE
S MISIONÁŘI
Z LCMS

K4
HAVÍŘOV - ŠUMBARK

Stejně jako minulý rok, stále
vnímáme, že musí dojít ke změnám

MISIJNÍ MÍSTA

Rok 2021 byl pro nás opět

smýšlení, ptáme se proč a jak být

v omezeném režimu. Z důvodu

Kristovou církví v dnešní době

koronavirové pandemie jsme část

vůči dnešním lidem a jak vnímat

svých aktivit měli ještě v on-line

možnosti klasického sboru v této

režimu. Pokud to jen možnosti

době. Věci, které nefungují, dát pryč

dovolily, scházeli jsme se osobně.

a přemýšlet jinak. Jsme opět rádi

První a třetí neděli jsme měli

za podporu mateřského sboru

naplánovanou bohoslužbu, druhou

v Albrechticích, za finance

neděli filmáč a čtvrtou deskové hry.

a modlitební podporu. Stále

Úterní studijní skupinky a ETG

hledáme ochotné lidi, kteří mají

pro mladé vedl Ben Helge.

srdce pro ostatní lidi a chtěli by se

V létě proběhl víkend na chatě Oáza.

zapojit, nejlépe být a žít v místě,

Jelikož byla situace, jaká byla,

kde je Bůh povolává.

zaměřili jsme se více na projekt
kavárny a její zařízení. Podařilo

Jakub Kędzior

se nám získat finance od různých
dárců, přes různé organizace v ČR
i zahraničí. Na konci roku jsme část

ETG

věcí (stoly a židle) nakoupili.
Finance na dokončení projektu

Ben Helge vede v Havířově -

máme k dispozici a kavárna bude

Šumbarku skupinu ETG (English

dokončena v roce následujícím.

Talk Group), která se v tomto roce

Naším mateřským sborem je

scházela pravidelně většinou

SCEAV Albrechtice. Zastřešující

v on-line prostoru. Tato služba je

organizací je Evangelizační centrum

určena pro mladé, se kterými tak lze

M.I.S.E.

skrze angličtinu sdílet evangelium.

MOLO OLOMOUC
Od září 2021 na podnět EC MISE

Do organizačního týmu je

vstoupil do Olomouce sbor SCEAV

zapojeno 14 členů, kteří pomáhají

v Oldřichovicích. Již předtím se však

s programem pro děti, hudbou,

v Olomouci scházela modlitební

svědectvími, technickými

skupinka, která se za toto místo

záležitostmi, přípravou akcí

modlila. V Olomouci působili také

(setkání v kavárně během

manželé Hoffmannovi z USA,

lockdownu, kurz Objevování

kteří nadchli mladé pro misii,

křesťanství), občerstvením atd.

avšak z důvodu COVID-19 museli
odcestovat zpět do vlasti.

Jsme mOlo Olomouc
(m - misie / Olo - Olomouc)

První bohoslužba proběhla dne

- místo, kde můžete zakotvit v Boží

19. 9. 2021 ve volnočasovém centru

přítomnosti,

Inspirace 21. Průměrná účast se nyní

- místo, z kterého můžete vyplout

pohybuje v rozmezí od 20 do 35

do života.

osob. Jsou to zejména lidé s kořeny
ke Slezské církvi evangelické,
ale také další příchozí se zájmem
poznat Boha. Na bohoslužby
přichází všechny generace
a program má charakter běžné
bohoslužby, je však vzhledem
k místu i složení rodinnější.
Božím slovem slouží emeritní
biskup Stanislav Piętak, pastor
Jiří Chodura, povzbuzení také
přináší br. Jiří Král.

Jiří Chodura

KOMPAS PORUBA

Začala se slibně rozvíjet rovněž
setkání žen, která jsou jednou

Bohoslužby se konají pravidelně

měsíčně.

1., 3., 5. neděle v měsíci. Začátkem

V minulých letech se na setkání

roku to byly ZOOM bohoslužby

za účelem modliteb a chval scházel

a pak klasická setkání s účastí kolem

tým Kompasu jednou za šest týdnů.

20-ti lidí. Organizovali jsme dvě

Nyní se tato aktivita přesunula

úspěšné mimořádné akce: Návštěva

na Zoom a frekvence se radikálně

tajemníka České Evangelikální

změnila: jednou za týden.

aliance Jiřího Ungera a vánoční

V polovině roku jsme se začali velice

oslava se zástupci mateřského sboru,

intenzivně připravovat na misijní

kázáním pastora Jiřího Kalety

týden, který jsme si naplánovali

a vystoupením hudební skupiny.

o prázdninách (2.-8.8.2021). Přijel

Podařilo se nám pojmout

Na běžných bohoslužbách slouží

tým lidí z Norska s vedoucím

znovuotevření místnosti Kompasu

Božím slovem zpravidla vedoucí

Kristianem Lande. Připravili jsme

jako možnost pozvání bývalých

stanice Zbyšek Kaleta.

program pro děti a mládež

i nových lidí do našeho společenství.

Klub pro náctileté fungoval

na prostranství u Mac Donaldu:

Samotnou přestavbou se výrazně

od momentu rozvolnění

skákací hrad, tvoření, pop corn,

zvýšil misijní potenciál místa. Lidé

coronavirových omezení.

soutěže, lukostřelba, střelba

se cítí v těchto prostorách dobře.

Pro misijní práci s dětmi se

ze vzduchovky a vzduchové pistole,

Velkou výzvou je oslovení lidi, kteří

nepodařilo najít způsob fungování

házení nožů, foukačka, apod.

do Kompasu chodili a odvykli si

ve virtuálním prostoru. Proto

Pak následoval program na hřišti

chodit do shromáždění. Jsme vděčni

návrat k normálním schůzkám

pod katolickým kostelem: Hry,

mateřskému sboru SCEAV

byl opravdovým vysvobozením.

fotbal, rožnění, biblické slovo

v Třanovicích za modlitební

Ze začátku roku fungovala

a rozhovory s účastníky. Po setmění

i finanční podporu této misijní

Skupinka pro muže, která se

se zbývající účastníci přesunuli

služby.

scházela ve virtuální oblasti

do místnosti Kompasu a následovaly

každou první středu v měsíci.

osobní rozhovory.

Zbyšek Kaleta

Po prázdninách už přišel klasický
školní režim a i my jsme se opět
začali setkávat v bytě na Dolním

STUDENTSKÉ
SKUPINY

náměstí. První setkání s příchodem
nových studentů do Olomouce
přineslo rekordní účast 22 lidí

SOS - Skupina
Olomouckých Slezanů

a během semestru jsme se

Studenti v Praze, Brně, Olomouci

průměrně setkávali v počtu 10-15.

a Ostravě se scházeli v roce 2021

Stanovili jsme si nelehký cíl a tím

většinou v on-line prostoru. Několik

bylo během zimního semestru

měsíců studovali ze svých domovů,

prostudovat návrat Židů z exilu

z tohoto důvodu se pravidelná

a to za pomoci listu Ezdráše

osobní setkání rozběhla až v září

a Nehemiáše. V tomto semestru

a říjnu, na začátku nového školního

jsme se také setkávali dvakrát

roku.

První polovina roku 2021 se nesla

týdně a někdo ze skupinky měl

v režimu on-line setkávání, stejně

zamyšlení na téma Ježíšových

jako vysokoškolská výuka. Během

setkání s lidmi společně se

zkouškového období jsme se

svědectvím, jak tento příběh

setkávali na 30 minut

promlouvá do jeho života. Mimo

ke vzájemnému sdílení se

klasické skupinky jsme se setkávali

Jsme Bohu vděční za uplynulý rok,

a povzbuzení se Božím slovem

při hraní deskových her

za všechny nové lidi, které jsme

v období intenzivního učení

či sportovních aktivitách. Obě

mohli poznat a všechna setkání,

a zkoušek. V rámci letního on-line

dvojice knih z letního a zimního

která i přes pandemii mohla

semestru jsme studovali knihu

semestru nám ukazovaly velikost

proběhnout online či naživo a mohli

Jonáše společně s Nahumem

Božích zaslíbení a jeho věrnosti.

jsme tak tímto rokem procházet

a Kázání na hoře, rovněž jsme se

Také byly pro nás povzbuzením ke

společně.

individuálně setkávali se studenty,

službě Bohu a potvrzením

kteří byli v Olomouci.

důležitosti osobního vztahu s Ním.

Stacho a Debora Chlebkovi

STUDENTSKÁ SKUPINA
OSTRAVA

STUDENTSKÁ SKUPINA
PRAHA

Po prázdninách v zimním semestru

Během semestrů se skupina scházela

se začala scházet skupinka studentů

každé pondělí v bytě u manželů

v Ostravě Porubě. Využívá místností

Turoňových ke studiu Božího Slova.

misijní stanice Kompas Ostrava.

STUDENTSKÁ SKUPINA
BRNO
V roce 2021 byla studentská práce
poznamenána tím, že v době
coronavirových omezení výuka
probíhala online a tak studenti byli
na Slezsku. V akademickém roce
2021/2022 se podařilo na úspěšnou
a dlouholetou službu navázat.
Skupinka se začala scházet
ve skautské klubovně na Pellicově 6.
Pravidelně se scházelo kolem
dvaceti studentů.

BÁJEČNÝ BŮH:
100 POVÍDÁNÍ O BOHU
A O VĚDĚ

PUBLIKAČNÍ
ČINNOST

Ve druhé polovině roku jsme
intenzivně pracovali na překladu
a vydání v pořadí již druhé knihy

Naše publikace i další nakoupené

pro děti pastora Louie Giglia.

publikace jsme nabízeli

Kniha vyšla těsně před Vánoci

a distribuovali primárně přes náš

v nákladu 2010 ks a jen do konce

internetový obchod

roku jsme prodali celých 400 ks.

(www.eshop.ecmise.cz).

Také o předchozí díl, Úžasný Bůh:
100 povídání o Bohu a o vědě, byl

VÁNOČNÍ MISE
#budmesiblize

velký zájem a v roce 2021 jsme

V rámci každoročního oblíbeného

O knihy měli zájem jak jednotlivci,

projektu Adventní balíčky jsme

tak i sbory mnoha církví v ČR. Knihy

v tomto roce vytvořili dárkové

dodáváme rovněž do křesťanských

krabičky s názvem VÁNOČNÍ MISE

knihkupectví a v roce 2021 jsme

#budmesiblize, které obsahovaly

navázali spolupráci s Karmelitánským

pralinky MARS a evangelizační

nakladatelstvím.

vánoční poselství.

Z úspěchu těchto knih máme velkou

prodali 772 ks.

radost, zejména proto, že mají
Balíčky se těšily velkému zájmu.

výrazně evangelizační charakter

Vyrobili a distribuovali jsme 847

a mohou velice dobře posloužit

kusů balíčků.

k duchovnímu růstu dětí.

VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ
EC M.I.S.E.
ZA ROK 2021

NÁKLADY ZA ROK 2021

VÝNOSY ZA ROK 2021

Náklady na reprezentaci

20 151 Kč

Prodej publikací

Náklady na cestovné

24 221 Kč

Příspěvky na pobyty

Energie a údržba

201 991 Kč

Nájem bytů a nebytových

Zúčtování fondů

prostor

219 282 Kč

Nákl. spojené s publikacemi

180 237 Kč

Ostatní provozní náklady

153 207 Kč

Mzdové náklady

814 859 Kč

Ostatní finanční náklady

20 461 Kč
1 634 409 Kč

V účetním období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
vykázala organizace
Evangelizační centrum M.I.S.E.
následující hospodářské výsledky:

Ostatní finanční výnosy

485 335 Kč
12 800 Kč
8 260 Kč
1 128 014 Kč
1 634 409 Kč

Tržby z prodeje publikací

Přijaté příspěvky na
pobyty

Zúčtování fondů

- Cesty k sousedům

Účastnické poplatky na letní pobyt

- příspěvky SCEAV na činnost EC

- YouBe - katechismus pro mladé

K4 Šumbark.

M.I.S.E.

- Očekávání na Boha

- dary jednotlivců

- SPAM deníky

- dary soukromých firem

- Rikův poklad

Ostatní finanční výnosy

- Dny duchovní obnovy

- dary neziskových organizací vč.
sborů SCEAV

- Kde je Bůh v době koronaviru?

Kurzové a cenové rozdíly, výplata

- dary na mzdy zaměstnanců

- Úžasný Bůh

pojistné události (M-zóna), ostatní

- příspěvky LCMS pro misionáře

- Báječný Bůh

mimořádné výnosy.

- sbírky

- Adventní balíčky

Dary

Příspěvky od SCEAV

Příspěvky od LCMS

- dary na mzdy zaměstnanců

- každoroční jednorázový příspěvek

- příspěvek The Lutheran Church -

- dary jednotlivců

SCEAV na činnost EC M.I.S.E.

Missouri Synod na činnost

- dary neziskových organizací

misionářů, zasílaný čtvrtletně,

- dary firem

který je používán na úhradu

Sbírky
- veřejné sbírky na činnost
EC M.I.S.E. a misijních míst

Ostatní výnosy

nájemného a spotřebu energií

- výnosy z prodeje publikací,

a služeb v bytech misionářů

příspěvky na pobyty a ostatní
finanční výnosy

Náklady na reprezentaci
Dárky jako poděkování
pro přednášející a dobrovolníky,
odměny a dárky pro děti na akcích,
občerstvení na akcích a setkáních.
Náklady na cestovné
Cestovné zaměstnanců
Náklady na energie
a údržbu
Spotřeba plynu a elektrické energie,
vodné, stočné, spotřeba tepla
v bytech misionářů a v nebytových
prostorách.

Nájem bytů
a nebytových prostor

Náklady spojené
s publikacemi

Mzdové náklady

V roce 2021 jsme měli ve stálém

Odesílání zásilek, nákup publikací

Výdaje spojené s výplatou mezd a

nájmu dva byty, ve kterých bydlí

pro následný prodej, nákup materiálu

mezd DPP, odvody sociálního a

misionáři, a tři nebytové prostory,

určený k výrobě Adventních balíčků,

zdravotního pojištění, nemocenské

ve kterých působí misijní týmy.

tisk nové knihy.

dávky, stravenky a Unišeky.

najímali dvě nebytové prostory

Ostatní provozní náklady

Ostatní finanční náklady

pro potřeby studentů a misijních

Kancelářské potřeby, DHM a DNM,

Pojištění budov a osob, zákonné

týmů.

spotřeba potravin, ost. materiál,

pojištění Kooperativa, bankovní

telekom. poplatky a internet, tisk

poplatky a cenové rozdíly.

Dále jsme si občasně dle potřeby

letáků a plakátů, poštovné a ubytování.

Z uvedeného srovnání vyplývá,

Plně si uvědomujeme, jak se o nás

že jsme ve všech sledovaných letech

Pán Bůh i v oblasti hospodaření

byli schopni, zejména díky darům,

stará a žehná nám. Jsme vděčni,

příspěvkům a také výnosům

že máme dostatek zdrojů

z prodeje publikací, pokrýt náklady

pro uskutečňování všech projektů

na činnost organizace a v posledních

a podporu misijního života

třech letech se rozdíl mezi výnosy

křesťanů. Kéž toto všechno slouží

Zdroj: Účetní program Harmonik

a náklady pozitivně zvyšuje.

k Jeho chvále a oslavení Jeho jména.

Zpracovala: Ing. Renata Rusnioková

