Výroční
a finanční zpráva
Apoštolské církve
2018

Obsah
Představení Apoštolské církve................................................................................................................................................................................................3
Vedení Apoštolské církve.........................................................................................................................................................................................................4
. Biskup....................................................................................................................................................................................................................................4
. Úzká.rada...............................................................................................................................................................................................................................4
. Rada.církve............................................................................................................................................................................................................................4
Shrnutí roku 2018 a výhled na rok 2019...............................................................................................................................................................................5
Zprávy za jednotlivé služby, odbory a organizace.............................................................................................................................................................6
Odbory a služby AC..................................................................................................................................................................................................................6
. Služba.dětem.(Dana Navrátilová)......................................................................................................................................................................................6
. Služba.mládeži.(Martin Penc).............................................................................................................................................................................................6
. Služba.ženám.(Olga Moldanová).......................................................................................................................................................................................7
. Služba.mužům.(Viktor Baláž)............................................................................................................................................................................................. 8
. Odbor.evangelizace.a misie.(Petr Rattay)....................................................................................................................................................................... 8
. . Platforma.pro.zakládání.sborů.(Jiří Pospíšil).............................................................................................................................................................. 9
. Odbor.vzdělávání.(Radek Smetana).................................................................................................................................................................................. 9
. Odbor.pro.hospodaření.a administrativu.(Viktor Baláž)..............................................................................................................................................10
Zřízené organizace AC........................................................................................................................................................................................................... 11
. Teen.Challenge.(Petr Král).................................................................................................................................................................................................12
. VOŠMT.(Milan Buban)......................................................................................................................................................................................................12.
. Global.University.(Michael Buban)...................................................................................................................................................................................12
. Diakonie.(Petr Bartoš).........................................................................................................................................................................................................13
Úzce spolupracující organizace s AC..................................................................................................................................................................................14
. Royal.Rangers.(Petr Walach).............................................................................................................................................................................................14
. Nehemia.(Leoš Cásek).........................................................................................................................................................................................................14
. Nakladatelství.Křesťanský.život.(Pavel Bubik)................................................................................................................................................................ 15
Finanční a výroční zpráva AC 2018......................................................................................................................................................................................16
Kontakt AC..............................................................................................................................................................................................................................20

2

Představení Apoštolské církve

Představení Apoštolské církve
Apoštolská. církev. (AC). patří. mezi. evangelikální. církve.. Z hlediska. věrouky. a praxe.
se. řadí. k tzv.. letničnímu. hnutí.. V rámci. celosvětového. kontextu. je. možné. zařadit. počátky.tohoto.hnutí.do prvních.let.dvacátého.
století.. Stěžejní. události,. které. daly. letničním.vznik,.se.odehrály.v roce.1901.na biblické.škole.v Topece.(Kansas,.USA).a v letech.
1906–1913. na Azusa. Street. v Los. Angeles.
(také. USA).. Důležitými. osobnostmi. spjatými.s těmito.okamžiky.byli.Charles.F..Parham.
(1873–1929). a William. J.. Seymour. (1870–
1922).. V roce. 1914. vznikla. v Hot. Springs.
v Arkansasu.církev.Assemblies.of.God..Ta.je.
v současné.době.největší.letniční.denominací.na světě.
V rámci. evropského. kontextu. se. stalo.
důležitým. centrem. letničního. hnutí. norské.
hlavní. město. Christiania. (dnešní. Oslo).. Kazatel. tamní. episkopální. metodistické. církve.
Thomas. B.. Barratt. (1862–1940). se. stal. jedním.z nejdůležitějších.průkopníků.nově.vznikajícího. letničního. hnutí. na území. Evropy..
Mezi.další.důležité.osobnosti.tehdejší.doby.
například.patří.v Německu.Jonathan.A..Paul.
(1853–1931),. v Anglii. Smith. Wigglesworth.

(1859–1947),.ve Švédsku.Lewi.Pethrus.(18841974).a další..Dnes.je.většina.evropských.letničních. církví. sdružena. v Letničním. evropském.společenství.(PEF).a tvoří.významnou.
součást.kontinentálního.křesťanského.světa.
První.letniční.sbor.na našem.území.vznikl.
na severní.Moravě.před.rokem.1910..K jeho.
založení. vedly. události,. které. původně. nesouvisely.s tehdejším.vývojem.ve vznikajícím.
letničním. světě.. Skupina. křesťanů. se. začala.
scházet. ke studiu. Božího. slova. a k modlitbám.. Prosili. o zmocnění. k duchovní. službě,.Bůh.je.následně.pokřtil.v Duchu.svatém.
a oni.obdrželi.dar.mluvení.v jazycích..Právě.
důraz.na tuto.zkušenost.–.přijetí.křtu.v Duchu. svatém. s doprovodným. jevem. mluvení.v jazycích.–.je.jedním.ze.základních.rysů.
letničního.hnutí..V roce.1910.byl.zaregistrován.Spolek.rozhodných.křesťanů..Postupně.
vznikaly.další.letniční.skupiny.i mimo.území.
severní.Moravy..Za nacistické.nadvlády.však.
byla. činnost. Spolku. rozhodných. křesťanů.
zakázána..
Po druhé.světové.válce.stát.dovolil.činnost.
letničních.společenství.pouze.pod.zastřešením. církví,. které. měly. ochotu. začlenit. tato.

společenství. do svých. struktur.. Věroučné.
rozdíly.však.vedly.od počátku.60..let.minulého.století.k tomu,.že.letniční.křesťané.začali.
usilovat.o povolení.vlastní.církve..Ustanovující.konference.církve.proběhla.v roce.1964,.
nicméně. letniční. nadále. čelili. tlaku. a represím. ze. strany. komunistického. režimu.. Významný.mezník.ve snahách.o legalizaci.nově.
vzniklé. církve. představoval. rok. 1977,. avšak.
konečný. úspěch. se. dostavil. až. o dvanáct.
let.později..Dne.25..ledna.1989.tehdy.ještě.
komunistická.vláda.existenci.církve.oficiálně.
povolila.
Biskupem. nově. vzniklé. Apoštolské. církve. se. stal. Rudolf. Bubik. (1941–2016),. který.
sehrál. klíčovou. roli. při. integraci. roztroušených. letničních. sborů. a významně. se. podílel. na procesu. legalizace. církve.. V těchto.
nových.podmínkách.zahájila.církev.oficiální.
činnost,. jejímž. výsledkem. byl. významný. nárůst. členské. základny,. intenzivní. proces. zakládání. nových. sborů,. rozvinutí. misijních.
aktivit,. založení. vlastní. oficiální. vzdělávací.
instituce.a celková.konsolidace.církve.
Od roku.2008.vede.církev.biskup.Martin.
Moldan.
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Vedení Apoštolské církve

Vedení Apoštolské církve
Biskup

Úzká rada

Rada církve

Martin Moldan, MBA

Složení:.Biskup.a

Složení: Biskup,.Úzká.rada.a

Ing. Viktor Baláž
1. zástupce biskupa
Odbor pro hospodaření a administrativu

David Bubik
Senior oblasti Západočeské

Pavel Bubík
2. zástupce biskupa
Odbor pro správu budov a logistiku
Bc. Radek Smetana, M.A.
Zástupce biskupa
Odbor pro vzdělávání
Mgr. Petr Rattay, M.A.
Zástupce biskupa
Odbor pro evangelizaci a diakonii

Stanislav Bubik
Senior oblasti Středočeské
Jiří Sedláček
Senior oblasti Východočeské
Lumír Folvarčný
Senior oblasti Severomoravské
Bc. Tomáš Hasmanda
Senior oblasti Středomoravské
Ing. Karel Káňa
Senior oblasti Jihomoravské
Bohuslav Wojnar
Pastor sboru AC KC Český Těšín
František Apetauer
Pastor sboru AC Jihlava
Mgr. Milan Buban, M.A.
Ředitel biblické školy VOŠMT
MUDr. Aleš Navrátil
Pastor sboru AC Společenství na Cestě Olomouc

Zleva: Martin Moldan, Pavel Bubik, Radek Smetana, Viktor Baláž, Petr Rattay
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Martin Penc, DiS..
Vedoucí odboru mládeže

Shrnutí roku 2018 a výhled na rok 2019

Shrnutí roku 2018 a výhled na rok 2019
Martin Moldan, biskup
Apoštolská. církev. (AC). na základě. Písma.
svatého.rozeznává.své.poslání.ve třech.hlavních.oblastech:
•. Vůči.Bohu
•. Vůči.sobě.samé
•. Vůči.společnosti
Poslání zaměřené směrem k Bohu je. realizováno. především. skrze. bohoslužebné.
aktivity.. Ke 31.. 12.. 2018. registrovala. AC. celkem.56.místních.sborů.a 54.misijních.stanic,.
celkem.tedy.110.míst,.na kterých.pravidelně.
probíhají. bohoslužebná. setkání.. Průměrná.
celková.účast.na hlavní. bohoslužbě.(zpravidla.nedělní).byla.4.476.osob..
Poslání vůči sobě samé. spočívá. v naplňování. spirituálních. potřeb. jednotlivců.. To.
se.odehrává.v první.řadě.na úrovni.místních.
sborů,.a to.rozličnými.způsoby.(účast na domácích skupinkách, modlitební a biblická setkání,
různé specializované akce).. Charakteristickým.
rysem. církve. je. důraz na všeobecné kněžství.
a současně. i vysoký. stupeň. zapojení laiků.
(dobrovolníků).do všech.typů.aktivit..
Největší.akcí.zaměřenou.pro.členy.AC.bylo.
Duchovní soustředění.v Koutech.nad.Desnou,.
jehož.se.zúčastnilo.455.lidí..Kromě.řady.hostů. z řad. rodinných. příslušníků. našich. členů.
nebo.zájemců.z jiných.církví.každoročně.přijíždí.početná.skupina.křesťanů.ze.sesterské.
Apoštolské.církve.na Slovensku..

loval. Ježíš. v Mt. 28,18-20.. AC. věří,. že. změna. rodin,. komunit. i celé. společnosti. musí.
přicházet. skrze. změnu. v srdcích. a myslích.
konkrétních.jedinců..K této.změně.dochází.
skrze.setkání.s Kristem.a osvojení.si.hodnot.
a principů.křesťanského.učení..
Zvěstování.evangelia.se.děje.přímou cestou.
(různé.evangelizační.akce).i nepřímou cestou.
(naplňování. rozličných. potřeb. společnosti,.
projevování. Boží. lásky. praktickým. způsobem).. Přehled. stěžejních. aktivit. naleznete.
níže.v jednotlivých.zprávách..
Za rok.2018.vyrostla.AC.o 4,6.%..Ustanovili.jsme.3.nové.sbory.(Bystřice.p. Hostýnem,.
Olomouc.2.a Plzeň)..Celkový.počet.řádných.
členů.činí.3.947.osob..Počet.včetně.dětí,.čekatelů.na členství.a přátel.činí.8.469.osob..
AC.si.uvědomuje.i ekumenickou odpovědnost,.
a to. jak. doma,. tak. i v zahraničí.. Je. členkou.
Ekumenické.radyw.církví,.České.evangelikální.aliance.a úzce.spolupracuje.s Křesťanskou.
misijní.společností..V zahraničí.jsme.součástí.Evropského.letničního.společenství.(PEF).
a přidružení. členové. letničního. hnutí. Assemblies. of. God.. Každoročně. se. podílíme.
na řadě.aktivit.všech.těchto.organizací..

Plány na další období (2019)
V teologické rovině.chceme.věnovat.řadu.
aktivit. tématu. eschatologie.. Toto. téma. budeme.řešit.na různých.úrovních.vedení.církve.a připravujeme.se.vydat.i příslušnou.literaturu..
V rovině. evangelizace a misie. tak. jako.
každý.rok,.i letos.chceme.poskytovat.granty.
Poslání vůči společnosti.vnímá.AC.přede- na evangelizační.i charitativní.projekty.doma.
vším.ve hlásání.evangelia.(dobré.zprávy)..Je. i v zahraničí..Chceme.rozvíjet.novou.službu.
věrná. tzv.. „Velkému. poslání“,. jak. je. formu- MAPS.(misijní.a pracovní.služba),.což.bude.

zapojení.pro.laiky.–.odborníky.v rozličných.
(zejména. stavebních). profesích. za účelem.
pomoci.na stavebních.projektech.doma.i zahraničí..
V duchovní a pastorační rovině. i letos.
připravujeme. Duchovní. soustředění. jako.
stěžejní. aktivitu. zaměřenou. pro. naše. členy.
i hosty.a sérii.tří.pastorálních.konferencí.pro.
pastory.a vedoucí..
Ostatní.plány.jsou.obsaženy.ve zprávách.
příslušných.složek..

Nejdůležitější výzvy
•. Naše. největší. výzvy. jsou. současně. i našimi.modlitebními.potřebami..Jde.zejména.
o následující:
•. Otevřené.dveře.pro.všechny.formy.zahraniční.misijní.a humanitární.služby
•. Moudrost,.citlivost.a efektivitu.v praktické.
službě. našemu. národu. (nesení. evangelia,.
praktické.formy.pomoci)
•. Moudrost.ve finanční.a organizační.transformaci. církve. v souvislosti. s postupným.
přechodem.na samofinancování..
Poděkování
Na závěr.bych.chtěl.poděkovat.všem.pracovníkům.v církvi..Pastorům.a jejich.zástupcům,. kteří. nesou. největší. tíhu. této. náročné.
služby,.dobrovolníkům.ve sborech.ve všech.
službách,. pracovníkům. i dobrovolníkům.
ve všech.přidružených.organizacích,.členům.
Rady.církve.i Úzké.rady.a v neposlední.řadě.
i misionářům.Assemblies.of.God,.kteří.nám.
nezištně. pomáhají.. Bez. všech. těchto. skvělých. lidí. bychom. nebyli. schopni. realizovat.
tak.široké.spektrum.činností,.jaké.z Boží.milosti.realizujeme..
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Zprávy za jednotlivé služby, odbory a organizace

Zprávy za jednotlivé služby, odbory a organizace
Odbory a služby AC
Služba dětem
Dana Navrátilová

Modlitební body a nejdůležitější výzvy
•. Inspirovat.rodiče.a děti.ke čtení.Bible.
•. Najít.terénního.pracovníka.pro.školení.začínajících.pracovníků.s dětmi.
•. Najít.někoho,.kdo.by.pomohl.s tvorbou.vizuálních.pomůcek.pro.práci.s dětmi.–.ilustrátor,.tvorba.krátkých.filmů…
•. Podzimní.seminář.pro.pracovníky.s dětmi.
•. Ochrana.instituce.rodiny.v biblickém.slova.
smyslu.. (Podpora. poslanců,. kteří. vnímají.
biblické.principy.a chrání.rodinné.hodnoty.založené.na Bibli.)
•. Tým.–.noví.spolupracovníci.
•. Modlitební.podpora.práce.s dětmi.

Zpráva o činnosti za rok 2018
•. Nové. materiály. pro. besídky. a pro. rodiče..
(Pohádky.do kapsičky.pro.kluky.i pro.holčičky,.stolní.hra.Ovoce.Ducha.svatého.)
•. Kompletní.aktualizace.internetové.stránky.
pro.pracovníky.s dětmi..
•. Soutěž.O poklad.Krále.králů.už.měla.svůj.
14..ročník..Zde.je.dlouhodobě.patrný.rozdíl.mezi.dětmi.na Moravě,.odkud.je.naprostá.většina.soutěžících,.a dětmi.v Čechách,.
kde.se.soutěže.účastní.jen.několik.dětí.
•. Mezinárodní. konference. pro. pracovníky. Bližší informace
s dětmi. proběhla. v Maďarsku. –. nabídla.
http://odac.apostolskacirkev.cz/
vynikající.program.a široké.možnosti.k navázání.kontaktu.s lidmi,.kteří.pracují.v nejrůznějších.oblastech.práce.s dětmi..
•. I nadále. odbor. zajišťuje. dětskou. stránku.
pro.časopis.a spolupracuje.s TWR..
Martin Penc
•. Otestování. evangelizačního. projektu.
„Lego.–.párty“.
Zpráva o činnosti za rok 2018
V rámci. OMACu. funguje. šest. projektů. –.
vzdělávání.vedoucích.Impulz,.misijní.projekt.
Plány na další období (2019)
mezi.studenty.Nová.generace,.festival.Krist•. Soutěž.O poklad.Krále.králů.–.15..ročník
fest.+.Kristfest.Young.a podzimní.Sjezd.mlá•. Nové.materiály.pro.besídky
•. Semináře. s týmem. Randy. Thompsona. –. deže..Rok.2018.byl.rokem.růstu.a stabilizace..Projekty.přijímají.nové.vedoucí,.v NG.se.
Únor.2019
•. Program. pro. děti. na pastorálce. (červen. povedlo.zaměstnání.tří.koordinátorů.na částečné.úvazky..Vznikl.nový.projekt.Leadership.
2019).
Lounge.(příprava.vedoucích.do role.starších.
•. Propagace.Lego.–.párty
•. Časopis. –. dětská. stránka. a spolupráce. či.pastorů).a nultý.zkušební.ročník.Kristfest.
family.pro.lidi.25+.
s TWR

Služba mládeži
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Plány na další období (2019)
Čekají.nás.zahraniční.inspirace.pro.vedoucí.v rámci.Impulz+.v Anglii.a v Rakousku..Výzvou.bude.stabilizace.Kristfest.family.a udržení. či. ještě. lépe. rozvoj. částečných. úvazků.
v rámci. NG.. NG. také. čeká. konference. Breakaway.v únoru..Další.výzvou.je.přerod.Sjezdu. mládeže. v novou. Encounter. konferenci.
s novým.týmem.a školení.nových.vedoucích.
v rámci.letních.Kristfestů.
Výzvy
Generační. obměna,. kterou. procházíme,.
u většiny. projektů. probíhá. již. třetím. rokem.
a je. náročná. na udržení. rozvoje. a stability..
Myšlení.nové.generace,.tzv..generace.Z (lidé.
narození.kolem.roku.2000.a po něm) je.výzvou. k pochopení.. Mají. přístup. k informacím.(kázání,.hudba,.vyučování).z celého.světa,.ale.mají.malé.zkušenosti,.slabý.charakter.

Zprávy za jednotlivé služby, odbory a organizace

Služba ženám

a jinak.se.motivují..Skloubení.tohoto.napětí.
je.výzvou.pro.učednictví..Výzvou.je.udržení.
rozvoje. růstu. NG. skrze. nové. studenty. Gap. Olga Moldanová
Yearu,. neustálé. hledání. nových. vedoucích,.
protože.„životnost“.studentů.na SŠ.i VŠ.je. Zpráva o činnosti za rok 2018
pár.let.
•. V loňském. roce. proběhla. podzimní. konference.pro.ženy.„KRÁSNÁ“.ve středisku.
Immanuel..Velká.účast.i celkové.pozitivní.
Modlitební body
hodnocení. je. pro. nás. organizátory. moti•. Aby.vedoucí.sborů.uměli.zapojovat.mladé.
vující..V anketě.z této.konference.některé.
lidi.do vedení..
ženy. vyjádřily. touhu. zúčastnit. se. krátko•. Stabilita.všech.projektů.–.speciálně.Kristdobé.misie..
fest.family.tento.rok
•. Rozvoj.NG.skupinek.na dalších.deseti.ško- •. Přímluvné.modlitby.–.několik.desítek.lidí.
se. modlí. za ty,. kteří. se. ocitli. v naléhavé.
lách
zdravotní.situaci..Informace.jsou.pravidel•. Získání. dalších. studentů. do Gap. Yearu.
ně.aktualizovány.
na částečné.úvazky.v NG
•. Finanční.stabilita.a nalezení.nových.dárců. •. Regionální.konference.pro.ženy.–.vedoucí.odboru.se.aktivně.zúčastnila.řady.těchhlavně.pro.letní.festivaly
to.konferencí.
•. Za nový.tým.Encounter.konference.(bývalý.sjezd).a zvládnutí.transformace.
•. Více.pracovníků.pro.práci.s dorostem.
Plány na další období (2019)
•. Reakce. na výše. uvedenou. výzvu. ohledně. misie. -. ve spolupráci. s nadačním. fonBližší informace
dem. Nehemia. jsme. letos. na jaře. 2019.
www.kristfest.cz
nabídly. ženám. možnost. zúčastnit. se.
www.mladezac.cz/sjezd
krátkodobého. misijního. výjezdu. v Molwww.novagenerace.com.
dávii.. Jedná. se. o červnový. termín. se. zaměřením. na pomoc. dětem. na tábo-.
ře..
•. Vzdělávání.žen.v oboru.pastoračního.poradenství.. S tím. souvisí. spolupráce. s lidmi,. kteří. jsou. dostatečně. duchovně. zralí.
a současně.i odborníci.
•. Pokračování. v současných. aktivitách.
(modlitební.setkání,.konference).a dále.je.
rozvíjet..
•. Větší.zapojení.žen.v církvi.–.kéž.ženy.slouží. na základě. svého. obdarování. i Božího.
povolání..
•. Zapojení.mladší.generace.–.chceme.dávat.
prostor.mladým.ženám.a dívkám.

Modlitební body
•. Finance.–.potřebujeme.finance,.abychom.
mohly. více. dávat.. Často. zakoušíme. pravdivost.Božího.principu.–.kdo.dává,.bude.
mu.dáno..
•. Dobrovolníci. –. potřebujeme. několik. lidí,.
kteří. by. s námi. rádi. sloužili. ženám. v různých. oblastech. (propagace,. modlitby,. organizace.aj.).
•. Boží.moudrost.a vedení.Duchem.svatým..
Děkujeme. všem,. kteří. se. za nás. modlí.
a podporují.nás.v další.práci..

Bližší informace
www.evanet.estranky.cz
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Služba mužům

zovat.muže.v jejich.mužství.v souladu.s biblickými. hodnotami. a principy.. Vedle. každoroční. celostátní. konference. bychom. rádi.
Viktor Baláž
rozvíjeli. i další. podpůrné. aktivity. od specificky. zaměřených. seminářů. po individuální.
Zpráva o činnosti za rok 2018
Služba. mužům. se. ve sborech. pohybuje. poradenství..
na rozličné.úrovni,.od pouze.občasných.setkání.až.po pravidelnou.a cílenou.službu.mu- Modlitební body a výzvy
žům..Na celorepublikové.úrovni.jde.o nově.
Klíčovou.výzvou.pro.rozvoj.služby.je.vybuse.rodící.službu,.pro.kterou.byl.v roce.2017. dování.kvalitního.týmu.vedoucích,.kteří.mají.
klíčový.vznik.„startovacího“.týmu.vedoucích. obdarování,.zkušenosti.a Boží.povolání.pro.
a v roce.2018.organizace.1..celostátní.konfe- službu.mužům..V průběhu.roku.2019.chcerence.mužů,.které.se.dne.17..3..2018.v Brně. me. vedle. opětovného. pořádání. celostátní.
účastnilo.300.mužů.z celé.republiky.a byla. konference.více.zmapovat.situaci.ve službě.
hodnocena.velmi.pozitivně..
mužům.v celé.církvi.a hledat.další.kroky.šité.
na míru.. Ke zkvalitnění. prezentace. služby.
přispějí.i nové.webové.stránky...
Plány na další období (2019)
Naším. cílem. je. podpořit. rozvoj. služby.
Věříme,.že.služba.mužům.je.velmi.důležimužů.v každém.místním.sboru,.kde.se.odehrává. hlavní. část. života. církve.. Chceme. při- tou.součástí.nejen.života.církve,.ale.je.klíčová.
spět.k budování.mužů.v jejich.vztahu.k Bohu,. i pro.růst.církve..Budeme.vděční.za vaši.prakdůležitých. rolích. manželů,. otců,. dědů,. ale. tickou.podporu.a modlitby..
i služebníků.v církvi.či.kvalitních.pracovníků.
v jejich.zaměstnáních..Věříme,.že.v současné. Bližší informace
společnosti.je.důležité.motivovat.a povzbuwww.acmuzi.cz

Odbor evangelizace
a misie
Petr Rattay
Zpráva o činnosti za rok 2018
Během.roku.2018.zahrnoval.Odbor.evangelizace. a Diakonie. Apoštolské. církve. tyto.
služby:.Nehemia,.Teeen.Challenge,.Nová.generace,.Platforma.zakládání.sborů,.Diakonie.
a Royal. Rangers.. Přičemž. každá. služba. má.
svého. vedoucího. zodpovědného. za chod.
služby.. V uplynulém. roce. se. služba. Diakonie.rozrostla.o nové.středisko.Potraviny.NADOSAH,. středisko. Educa,. středisko. Křídla.
a středisko. KidzTown.. Nově. byla. také. založena. platforma. pro. romskou. práci.. Jednotlivé. služby. vstoupily. do procesu. finančních.
i personálních.změn.
Plány na další období (2019)
Plánem. pro. rok. 2019. je. rozvoj. všech. stávajících. služeb,. jejich. personální. a finanční.
zajištění..Budeme.také.dále.pracovat.na strategickém.rozvoji.mediální.prezentace.každé.
služby..V oblasti.evangelizace.připravujeme.
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národní. evangelizační. strategii,. jejíž. vizí. je.
přinést. evangelium. do každého. města. ČR..
Za tímto. účelem. připravujeme. platformu,.
která. se. bude. zabývat. tréninkem,. tvorbou.
materiálů.a evangelizačních.strategií..

VIZE do roku 2022
•. Založit. 20. nových. sborů. (českých,. romských,.mezinárodních).
•. Sloužit. potravinovou. pomocí. v 50. městech.
•. Mít.100.NG.skupinek.na SŠ.a VŠ.
•. Prezentovat.evangelium.ve 100.městech/
obcích..

Platforma
pro zakládání sborů

Odbor vzdělávání

Jiří Pospíšil

Radek Smetana

Zpráva o činnosti za rok 2018
V roce.2018.jsme.jako.již.tradičně.uspořádali.dvě.konference.–.24.HODIN.pro.zakladatele.sboru.či.vedoucí.stanic.a náborovou.
akci. BOOTCAMP.. Obou. akcí. se. zúčastnilo.
okolo.šedesáti.lidí..Snažíme.se.zájemce.motivovat,.vyučovat,.povzbuzovat..
Během. roku. jsme. měli. tři. setkání. platformy,. kde. jsme. se. vzájemně. sdíleli. a plánovali,.jak.dál.pracovat.v oblasti.zakládání.sborů.
v ČR..Také.jsme.poprvé.řešili.dotace.z Misijního.fondu.AC.pro.podporu.různých.aktivit.
směřujících.k založení.nových.sborů..

Zpráva o činnosti za rok 2018
Odbor. rozvíjel. svou. činnost. v několika.
oblastech..V oblasti.vydavatelské.se.ve spolupráci. s nakladatelstvím. Křesťanský. život.
podařilo. vydat. IVP. komentář. k dobovému.
pozadí. Nového. zákona. od Craiga. Keenera..
Podařilo. se. také. obnovit. jednání. o novém.
vydání.Studijní.bible.s výkladovými.poznámkami,.tentokrát.se.studijním.překladem.KMS..
Zároveň. se. připravoval. k vydání. jeden. titul.
pro. březnovou. studijní. pastorálku. (2019).
a dva.tituly.pro.revitalizační.projekt.Church.
Life..Pokračovalo.se.také.ve vydávání.časopisu.Magazín.praktické.letniční.teologie.(3.čísla).a prostřednictvím.členství.v redakční.radě.
Života.v Kristu.se.odbor.podílel.na vydávání.
tohoto.časopisu..V oblasti.vzdělávací.odbor.
spolupracoval.na realizaci.programu.vzdělávání. vedoucích. mládeže. Impulz,. organizaci. Evangelikálního. fóra. na téma. Genderový.
chaos,.rozvoji.programu.Church.Life,.vyučování.v jednotlivých.sborech.AC.a na biblické.
škole. (ohledně. činnosti. VOŠMT. viz. samostatnou.zprávu.ředitele.školy)..Ve spolupráci.
se. sborem. AC. Frýdek-Místek. odbor. poskytoval.součinnost.ve snaze.o založení.základní.školy.BENE..V oblasti.dalšího.formálního.
vzdělávání. duchovních. pracovníků. se. podařilo. poskytnout. finanční. podporu. pro. dva.
pracovníky. v jejich. doktorském. programu.
v celkové.výši.135 000,-.Kč..

Plány na další období (2019)
V roce. 2019. budeme. pokračovat. podobně.jako.v roce.2018.v realizaci.dvou.uvedených.klíčových.akcí.a v rámci.Platformy.hledat. nejvhodnější. cesty. k rozvoji. zakládání.
sborů.v naší.církvi.
Výzvy
Rádi. bychom. za tři. roky. vycvičili. a vyslali.
10.-.20.lidí.pro.zakládání.nových.sborů.v ČR.
Jako.jednu.z nejdůležitějších.výzev.vidíme.
najít.nové,.ochotné,.pomazané.zakladatele.

Výzvy
•. Připravit.20.zakladatelů.sborů.
•. Získat.50.ochotných.služebníků.
•. Připravit.100.studentských.vedoucích.
Modlitební body
•. Připravit.materiály.a trénink.pro.prezentaci. •. Za akce.Platformy
evangelia..
•. Za nábor.nových.zakladatelů
•. Za ukotvení. myšlenky. zakládání. sborů.
Modlitební body
v naší.církvi
•. Zmocnění.do služby
Plány na další období (2019)
•. Ochotní.služebníci
Bližší informace
Ve vzdělávací. oblasti. půjde. o organizaci.
•. Finanční.zajištění
několika. akcí:. březnové. pastorálky. na téma.
www.zakladanisboru.webnode.cz
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Eschatologie.včetně.vydání.knihy.S..Grenze.
Co s tisíciletým královstvím. a červnové. pastorálky. s hostem. Guillermem. Preinem.. Připravuje. se. již. také. studijní. pastorálka. na rok.
2020.. Dále. se. chystá. ve spolupráci. s ČEA.
další. ročník. Evangelikálního. fóra. na téma.
Revitalizace. církve.. Odbor. také. pomáhá. zajišťovat. běh. revitalizačního. projektu.
Church. Life.. Dále. proběhne. jednání. se. zástupci. pastora. Garyho. Wilkersona. ohledně. případné. organizace. konference. u nás..
Odbor. se. bude. nadále. podílet. na vyučování. v jednotlivých. sborech. AC. a na biblické. škole.. Ve vydavatelské. činnosti. se. chystá.vydání.tří.titulů.pro.revitalizační.program.
Church.Life,.jednoho.titulu.pro.studijní.pastorálku. v roce. 2020. a pokračování. přípravy. nového. vydání. Studijní. bible.. Nadále. se.
bude. vydávat. i časopis. Magazín. praktické.
letniční. teologie.. Ve spolupráci. se. sborem.
AC. Frýdek-Místek. bude. odbor. poskytovat.
další. nutnou. součinnost. při. snaze. založit.
základní. školu. BENE.. V oblasti. dalšího. formálního.vzdělávání.duchovních.pracovníků.
uvažujeme. o podpoře. dalších. kandidátů,.
resp..o pokračování.podpory.stávajících.stu-.
dentů..

Nejdůležitější výzvy a modlitební body
•. Rozvoj. činnosti. VOŠMT. a dostatek. studentů. –. viz. samostatná. zpráva. ředitele.
VOŠMT
•. Založení. základní. školy. BENE. ve FrýdkuMístku.–.moudrost.pro.další.postup
•. Výběr. vhodných. témat. na studijní. pastorální.konference.
•. Výběr.vhodných.titulů.v oblasti.ediční.činnosti.+.finanční.krytí.této.činnosti
•. Podpora. dalšího. vzdělávání. duchovních. pracovníků. +. náležitého. finančního..
krytí.
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Odbor
pro hospodaření
a administrativu
Viktor Baláž
Zpráva o činnosti za rok 2018
Odbor. pro. hospodaření. a administrativu. prošel. v roce. 2018. výraznou. personální. proměnou. v podobě. nového. vedoucího.
a odchodu. personalistky.. I přes. tyto. změny. se. podařilo. kvalitně. zabezpečit. veškerou.činnost. odboru. v oblasti. personalistiky,.
mezd,. ekonomiky. a administrativy.. Současné.potřeby.církve.vedly.k realizaci.zásadních.
či.dílčích.změn.v činnosti.odboru..První.oblastí.je.samotná.ekonomická.činnost.odboru..
Na základě.analýz.příjmů.a výdajů.byla.provedena.optimalizace.rozpočtu.a zefektivnění. zejména. výdajových,. respektive. nákladových.položek..Ve spolupráci.s Ekonomickou.
komisí.církve.byl.zahájen.proces.rozvoje.příjmové.části.a byl.analyzován.možný.vývoj.financí. církve. do roku. 2030.. Druhou. oblastí.
je.vnitřní.komunikace.a spolupráce.se.sbory.
a ostatními.interními.organizacemi,.ve které.
jsme.učinili.kroky.pro.zkvalitnění.informovanosti.a služeb.odboru..Třetí.oblastí.byla.ad-

ministrativa,. ve které. byly. realizovány. požadavky. GDPR. v činnosti. církve. a upřesněna.
oblast.archivace.a spisové.služby.

Plány na další období (2019)
Cílem.pro.další.období.je.nejen.kvalitní.zabezpečení. všech. úkolů. a činností. v zodpovědnosti.odboru,.ale.i další.rozvoj.této.služby..Chceme.naplňovat.naše.motto:.„Sloužit.
a rozvíjet“.v činnosti.odboru.na úrovni.ústředí,. jednotlivých. složek. a zaměstnanců. církve..Jedním.z klíčových.dlouhodobých.úkolů.
odboru.ve spolupráci.s Ekonomickou.komisí.
a vedením.církve.bude.rozvoj.nových.finančních. zdrojů. církve. a zejména. zabezpečení.
postupného. přechodu. na samofinancování.
církve.s ohledem.na postupně.se.snižující.finanční.příspěvek.státu..
Výzvy
Tento. úkol. vyžaduje,. s ohledem. na jeho.
závažnost,. komplikovanost. a souvislost.
s činností.celé.církve,.velkou.a nesnadnou.výzvu. pro. činnost. odboru,. kde. zcela. jistě. potřebujeme. Boží. moudrost. a vaše. modlitby..
V činnosti.církve.musí.jít.vždy.o vzájemnou.
spolupráci.a partnerství,.a proto.rádi.přijmeme. vaši. modlitební. podporu. nebo. praktickou.radu.či.pomoc.

Zřízené organizace AC

Zřízené organizace AC
Teen Challenge

hazardních.her..Cílem.TCI.ČR.je.přinést.těmto. lidem. naději. změny,. informovat. je. a pomoci. jejich. bližním. se. vyrovnat. s problémy.
členů.svých.rodin.a přátel..Hledáme.lidi,.kteří.
se.pravidelně.modlí.za naše.studenty.v programech,.za ty,.kteří.jim.slouží,.za děti.v dětských.centrech.a za ty,.kteří.pracují.v „první”.
linii,.přímo.se.závislými.na ulicích.

Petr Král
Teen. Challenge. International. ČR,. jako.
služba. církve. společnosti,. má. ve svém. poslání. pomáhat. dospělým,. mládeži. a dětem.
v životní. krizi. a v problémech. ovládajících.
jejich. život. a navrhnout. jim. jako. řešení. jejich. problémů. učednictví.. Prakticky. TCI. realizuje.rezidenční.střediska.pro.závislé,.práci.
na ulicích. mezi. závislými,. prevenci. na školách,. denní. dětská. centra,. poradenství. rodinám.a blízkým.závislých.a podpůrné.skupiny.
Bodu.obratu.

Zpráva o činnosti za rok 2018
Středisky.Teen.Challenge.v roce.2018.prošlo.94.studentů,.většina.z nich.přišla.do středisek. v Poštovicích. nebo. Šluknově. z práce.
našich. kaváren. v Teplicích,. Ústí. nad. Labem,.
Liberci,.Praze,.Havířově,.Českém.Těšíně,.Karlových.Varech,.Mostě,.Českých.Budějovicích.
a Brně,.kde.probíhá.pravidelně.práce.přímo.
na ulicích,. slumech. a squatech. mezi. závislými..Roční.program.dokončilo. 7.studentů,.
zhruba.polovina.z těch,.kteří.nastoupili,.dále.
pokračuje.v programu.pro.závislé..Průměrný.
věk.studentů.v programu.se.také.stále.zvyšuje.a nyní.je.37.let,.což.znamená,.že.pracujeme.stále.častěji.s lidmi,.jejichž.drogová.nebo.
alkoholová.závislost.je.delší.než.15.let..Většina.z nich.také.přichází.z „ulice“.bez.vztahů.
k rodině,.či.přátelům.bez.spojení.se závislým.
jednáním..Velmi.často.také.nemají.žádné.příjmy,.sociální.dávky,.či.jinou.podporu,.což.klade.nemalé.nároky.na financování.programů.
TCI..Skladba.závislých.v programu.je.zhruba.

půl.na půl.závislých.na drogách.a alkoholu..
Vzhledem.k tomu,.že.většina.z nich.přichází.
z ulice,.mají.jen.velmi.malé.představy.o víře.
v Boha.. Studentů,. kteří. mají. nějaký. vztah.
k církvi.před.nástupem.do programu,.je.poměrově.jedna.třetina..
Další.část.služby.TCI.je.prevence.a práce.
s dětmi. a jejich. rodinami,. především. ze. sociálně.vyloučených.lokalit,.nebo.ohrožených.
závislostí.. V dětských. centrech. v Brně,. Praze.a Šluknově.jsme.pravidelně.sloužili.zhruba.300.dětem.a 250.rodičům..Pořádali.jsme.
také.letní.tábor..Během.prevence.na školách.
jsme.oslovili.600.žáků.a studentů..

Modlitební body
•. Zapojení. co. možná. největšího. počtu. lidí.
do nesení. dobré. zprávy. závislým. lidem.
v jejich.okolí.(rodinným.příslušníkům,.spolužákům,. spolupracovníkům,. sousedům,.
přátelům…).v rámci.projektu.“Propojená.
generace”.–.kontakt.na vedoucího.projektu.Antonína.Tipana:.734 369 120
•. Získání. dobrovolníků. pro. práci. mezi. závislými. na ulicích. v dalších. městech. ČR.
a propojení. jich. s již. existujícími. službami. TCI. ČR. -. kontaktní. osoba. Jan. Mašek:.
734 167 378
•. Získání. strategických. partnerů,. kteří. by.
podporovali.práci.TCI.ČR.nebo.zprostředkovali. pracovní. příležitosti. pro. naše. střediska,.více.informací.u ředitele.TCI.ČR.Petra.Krále:.777 180 549
•. Rekonstrukce. střech. v Šluknovském. středisku. pro. muže,. které. jsou. již. za hranicí.
životnosti. cca. 1000. m2,. kontaktní. osoba.
Jakub.Anderle:.734 369 159
•. Podpora.práce.TCI.v Moldávii.a Izraeli
•. Podpora.a vybavení.církví.materiály.Bodu.
obratu.a vyučování.dobrovolníků.pro.práci.se.závislými.s využitím.těchto.materiálů

Plány a výzvy na další období (2019)
V České. republice. jsou. zhruba. 2. miliony.
lidí,. kteří. jsou. ve vysokém. riziku. závislosti. Bližší informace
nebo.již.závislí.na drogách,.alkoholu.či. hraní.
www.teenchallenge.cz..
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VOŠMT
Milan Buban

Modulární. systém. vzdělávání. má. tyto.
principy:

1..Umožňuje.absolvovat.předmět.za 28.dní.
Zpráva o činnosti za rok 2018
Činnost. VOŠMT. se. skládá. z teoretické. 2..Začíná.víkendovým.vyučováním.zpravidla.
12.hodin.v pátek.a sobotu.
přípravy,. praktické. přípravy. a z mimotřídních.aktivit.
3..Studenti. se. intenzivně. věnují. danému.
předmětu:. denní. ve třídě,. kombinovaní.
1..Teoretická příprava:. předměty. Stratedoma..
gie. Velkého. poslání,. Mezikulturní. komunikace,. Uvedení. do misie,. Bible. a misie,.
Úvod. do studia. islámu,. Světová. nábo- 4..Čtvrtou.neděli.od víkendového.vyučování.
studenti.odevzdají.písemnou.práci.
ženství,.Literatura.Starého.zákona,.Člověk.
a hřích,. List. Židům,. Principy. výkladu. Bi-.
5..28..den.od víkendového.vyučování.si.moble.
hou.napsat.závěrečný.test.v předtermínu,.
jinak.v nejbližším.zkouškovém.období.(le2..Praktická příprava:.součásti.Kreativní.studen.nebo.červen)..
dium. Bible,. Kreativní. modlitební. modely,.
Koinonie,.Bohoslužby.pro.veřejnost,.Evangelizace.(náměstí.v Kolíně),.Misijní.výjezd. Výzvy
do zahraničí. (Sarajevo),. Pastorační. poraČelíme. celkovému. útlumu. probuzení.
denství.(mentoring).
v církvi. u nás. i ve světě.. Ten. ovlivňuje. rozhodnutí. mladých. lidí. při. výběru. pomaturit3..Mimotřídní aktivity:. Konference. o zaklá- ního.vzdělání..V církvi.je.málo.možností.prodání.sborů.(Žďár.nad.Sázavou),.Grilování. fesního. uplatnění,. a tak. se. nadaní. křesťané.
u Bubanů.(květen,.září,.prosinec),.Exkurze. raději. věnují. profesi,. která. je. uživí,. zatímco.
do Židovského. muzea. (prosinec),. Evan- teologii.berou.jako.své.hobby..
gelikální. fórum. na téma. misie. (listopad),.
Modlitby. za probuzení. křesťanské. církve. Modlitební body
(měsíčně).
•. Za probuzení.křesťanské.církve,.kde.je.důraz.na pokání,.znovuzrození.a posvěcení
Plány na další období (2019)
Plán. VOŠMT. vychází. z Velkého. poslání. •. Za tvořivé.nápady,.jak.vzdělávat.lidi,.kteří.si.
nemohou.dovolit.denní.studium
činit. učedníky. ze. všech. národů. (Mt. 28,1820).. Zavedli. jsme. modulární. vyučování,. které. umožňuje. vzdělávat. studenty. ze. všech. •. Za nové.studenty.ve školním.roce.2019-20
skupin:. s maturitou. i bez. maturity,. mladé.
i starší,.zkušené.i nezkušené,.doma.i v zahra-. Bližší informace
ničí….
www.vosmt.cz
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Global University
Michael Buban
Zpráva o činnosti za rok 2018
V kalendářním.roce.2018.pokračovala.česká. národní. kancelář. Global. University. v nabídce. kurzů. distančního. vzdělávání.. Pokračovala. i spolupráce. s VOŠMT. spočívající.
v transferu.kreditů.denních.studentů.vyššího.
odborného.vzdělávání.do bakalářského.programu. Global. University. (Springfield,. Missouri,.USA)..Byl.to.poměrně.klidný.rok.
Nábor. distančních. studentů. nezaznamenal.v tomto.roce.významný.pokles.ani.nárůst..

Zřízené organizace AC
Typickými. uchazeči. o studium. na Global.
University. jsou. lidé. ve středním. věku,. kteří.
chtějí.více.sloužit.v církvi.a cítí,.že.ke svému.
úkolu. potřebují. adekvátní. přípravu. v oborech. biblistiky. a teologie.. Jako. národní. kancelář. sdílíme. nadšení. těchto. studentů,. ale.
také. jejich. strasti,. jimiž. studium. při. zaměstnání.a při.péči.o rodinu.překypuje.
V červenci. 2018. jsme. se. zúčastnili. konference. ředitelů. Global. University,. která. se.
konala. v americké. centrále.. Pracovníci. organizace. z různých. zemí. vydávali. svědectví.
o výzvách,. ale. také. významných. pokrocích.
a nárůstu.v objemu.mezinárodních.operací.
Global.University.po celém.světě.

Plány a výzvy na další období (2019)
Jsou.dvě.závažné.výzvy,.jimž.česká.kancelář.Global.University.v roce.2018.čelila.a nyní.
nadále.čelí..Za prvé.jsme.narazili.na problém.
právního.statutu.české.kanceláře.v kontextu.
českého.školského.zákona,.který.neumožňuje. neregistrovaným. vysokým. školám. poskytovat.vysokoškolské.vzdělání..V současnosti.
jsme.v jednání.s příslušnými.osobami.na Ministerstvu. školství,. mládeže. a tělovýchovy.
a snažíme. se. vysvětlit. činnost. naší. organizace.tak,.aby.se.na nás.restriktivní.opatření.
zákona. nevztahovala.. Druhou. výzvou. je. zajisté. personální. zajištění. naší. kanceláře,. které. dlouhodobě. volá. po výpomoci. v administrativě,.aby.byly.námi.poskytované.služby.
nejen.dostupné,.ale.také.promptní..Modlete.
se.tedy,.ať.nás.Pán.Ježíš.ochrání.před.nepochopením.ze.strany.úřadů.a ať.nám.sešle.pomoc,. která. by. toto. Boží. dílo. ještě. více. zvelebila.

Diakonie

s maminkami.a zapojovat.je.do konkrétní.
práce.na MC.
•. Skrze.středisko.EDUCA.nabízet.semináře.
Petr Bartoš
a školení.pro.sbory.podle.jejich.aktuálních.
potřeb.
Zpráva o činnosti za rok 2018
Diakonie. Apoštolské. církve. v současné. •. NADOSAH.-.rozšiřovat.potravinovou.pomoc.o další.druhy.potravin..Pokud.to.bude.
době.provozuje.pět.středisek
možné,.také.začít.vařit.pro.lidi.v nouzi.čer1..Oáza. -. sociální. bydlení. v Třinci. (vedoucí:.
stvé.a kvalitní.jídlo.
Ivo.Sysala).
2..Křídla.-.domácí.hospic.Sedlčany.(vedoucí:.
Pavlína.Oubrechtová).
Výzvy
3..KidzTown. -. mateřské. centrum. Kolín. (veSnad. ve všech. střediscích. je. největší. výdoucí:.Miroslava.Smetanová).
zvou. nedostatek. dobrovolníků. a finan4..EDUCA.-.středisko.vzdělávání.Kutná.Hora. cí.. Byli. bychom. rádi,. kdyby. členové. sbo(vedoucí:.Jindřiška.Papežová).
rů. AC. přijali,. že. Diakonie. AC. je. prostředek.
5..Potravinová. pomoc. NADOSAH. Břeclav. pomoci. lidem. mimo. církev. při. naplňo(vedoucí:.Petr.Bartoš).
vání. jejich. potřeb,. projevu. lásky. a zájmu.
a v neposlední. řadě. sdílení. svého. svědectví.a evangelia..Realizace.Mt.25,.35.-.36.do .
Plány na další období (2019)
•. V Třinci. začít. intenzivně. na stavebních. praxe.
pracích.v objektu.Oáza.za pomoci.stavebních.týmů.dobrovolníků.ze.sborů.AC.pod. Modlitební body
vedením.Karla.Fridricha.
•. Moudrost.při.rozhodování
•. Pro. hospic. získávat. další. podporovatele,. •. Dostatek.obětavých.dobrovolníků
spolupracovníky.a modlitebníky.
•. Ochrana.před.zlými.lidmi
•. Kromě. bohatého. programu. MC. Kid- •. Dostatek.financí
zTown. prohlubovat. a rozšiřovat. vztahy. •. Podpora.od sborů.AC

Bližší informace
www.globaluniversity.cz..
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Úzce spolupracující organizace s AC
Royal Rangers
Petr Walach
Royal. Rangers. v ČR. je. křesťanská,. misijní.
organizace.pro.děti.a mládež.školního.věku..
V České. republice. byla. tato. práce. s mládeží. založena. v roce. 1996.. Každoročně. zaznamenáváme.nárůst.členské.základny.a registrujeme. v průměru. 2. nové. hlídky. za rok..
Jsme. aktivními. členy. RR. Europe. a RR. International.. Trojnásobným. cílem. je:. 1.. Získat.
děti.pro.Krista,.2..Pomoci.jim.zůstat.(vytrvat).
v Kristu.a 3..Pomoci.jim.vyrůst.na učedníky..
Zkráceně:. Získat,. Vyzbrojit,. Vyslat.. Využíváme. k tomu. pravidelné. schůzky,. víkendovky,.
tábory,.výlety,.sportovní.a kulturní.akce..

Pernštejnem,. Olomouci,. Prostějově,. Jihlavě.
(3),. Lysé. nad. Labem,. Praze,. Opavě,. Nymburku,. Jeseníku,. Konstantinových. Lázních,.
Přešticích,.Jablunkově,.Hustopečích,.Poličce,.
Bystrém,. Milovicích,. Českých. Budějovicích,.
Tachově,. Velkém. Meziříčí,. Frýdku-Místku,.
Vyškově,. Bučovicích.. V roce. 2018. jsme. zaznamenali.112.rozhodnutí.pro.Krista.

Plány na další období (2019)
V průběhu. roku. připravujeme. pro. děti.
řadu. zajímavých. celostátních. akcí. jako. je.
Ringoturnaj,. Zlatá. stezka,. RoyalFest,. Larpová.bitva,.Bloudění,.Treakové.a vodácké.výpravy,.misijní.výjezdy.a další..Ročně.realizujeme.
přes.50.táborů.a 140.víkendových.akcí..Pro.
vedoucí.připravujeme.řadu.školení,.zejména:.
Národní.výcvikový.tábor.pro.vedoucí,.Školení.hlavních.vedoucích.letních.táborů.a další.
Zpráva o činnosti za rok 2018
V roce.2018.pracujeme.s 1 540.registrova- akreditované.školení.
nými.členy.v 45.Předních.hlídkách.v různých.
evangelikálních. denominacích,. konkrétně. v:. Výzvy
Českém.Těšíně,.Břeclavi,.Valašském.Meziříčí,.
Naší.největší.výzvou.je.vyzbrojit.mladé.lidi.
Oldřichovicích,.Třinci,.Českých.Budějovicích,. pro.vítězný.život.Ježíšova.učedníka.
Hodslavicích,. Zlíně,. Havířově,. Rumburku,.
Mariánských. Lázních,. Brně,. Příbrami,. Karvi- Bližší informace
né,.Sokolově,.Zlíně.(2),.Brně.(2),.Bystřici.nad.
www.royalrangers.cz.
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Nehemia
Leoš Cásek
Zpráva o činnosti za rok 2018
Rok.2018.byl.pro.nás.v Nehemii.rokem.nových. příležitostí. a začátků.. Po dlouhých. letech.modliteb,.zápasů,.motivování.a usilovné.
práce.Bůh.otevřel.dveře.k vysílání.dlouhodobých.misionářů..V loňském.roce.jsme.vyslali.
misionáře.do Iráku,.Jižní.Asie.a Severní.Afriky..
Momentálně.se.další.dva.manželské.páry.
připravují.k odjezdu.na dlouhodobou.misii.
do Chorvatska.a Ománu..Jsme.přesvědčeni,.
že. jsme. s Boží. pomocí. vstoupili. do otevřených.dveří.dlouhodobé.misie.
Velký.posun.jsme.zažili.i v projektech.v Etiopii,.ze.kterých.máme.velkou.radost..V roce.
2018. jsme. rozšířili. počet. podporovaných.
dětí.na celkem.340..Zhruba.čtyři.desítky.dětí.
už.postoupily.na střední.školu.a jedna.dívka.
absolvovala.dokonce.i vysokou.školu..V rámci. projektu. se. nám. daří. měnit. i části. místní.
komunity.. Většina. rodičů. je. součástí. podnikatelských. skupinek,. kde. se. učí. finanční.
gramotnosti.a dovednostem.k uplatnění.se.
na trhu.práce..
Skrze. Vánoční. sbírku. jsme. mohli. zasáhnout. do života. 97. jezídských. rodin. v Iráku.
a z celkového.výtěžku.235 000.korun.budou.
jejich.děti.dostávat.pravidelně.půl.roku.ovoce..Tato.praktická.pomoc.otevírá.dveře.pro.
přátelství.a v neposlední.řadě.i možnost.sdílet.evangelium..
Jako.každoročně.jsme.i vloni.vyslali.několik.pracovních.týmů,.která.tak.mohly.v Izraeli,.Súdánu.a Tanzanii.prakticky.budovat.Boží.
království.
Stále. více. si. uvědomujeme. tu. obrovskou.
výsadu. pomáhat. na poměry. tak. malé. orga-

Úzce spolupracující organizace s AC

Nakladatelství
Křesťanský život

nizace.v tolika.zemích..Naše.aktivity.směřují.
do více.než.16.zemí..Navíc.do ne.zcela.běžných.
destinací. jako. jsou. například. Severní. Korea,.
sibiřská.Jakutie,.Severní.Osetie,.Kurdistán.aj.. Pavel Bubik

Finance
Díky.Bohu.a díky.našim.ochotným.dárcům.
naše. příjmy. rostou.. Rok. 2018. byl. ve znamení.13%.růstu..Naše.běžné.příjmy.dosáhly.
k 7 304 606.Kč.a celkové.spolu.s penězi.z Misijního.fondu.AC.pak.až.na 9 292 722.Kč..
Plány na další období (2019)
Dále. chceme. pokračovat. v mobilizování.
církve.k misii.a ve vysílání.dalších.misionářů..
Jeden.z efektivních.nástrojů.vidíme.v kurzu.Kairos..Za necelé.tři.roky.od spuštění.jím.
prošlo.několik.desítek.lidí..Většina.z nich.se.
zápalem.se.do misie.zapojit..Naším.cílem.je.
směrovat.většinu.úsilí.především.k nezasaženým.národům,.kde.chceme.přinášet.změnu.
do lidských.životů..
Výzvy
Jsme. v procesu. snižovaní. finančního. podílu. ze. strany. církve. na zajištění. mezd. pracovníků. NF. Nehemia.. V současné. době.
v kanceláři. pracují. dva. lidé. na plný. a jeden.
na zkrácený.úvazek..Již.delší.dobu.pociťujeme. potřebu. minimálně. dalšího. pracovníka,.
na kterého.tím.pádem.nemáme.prostředky..

Zpráva o činnosti za rok 2018
Práce.v nakladatelství.má.několik.odvětví..
Vydáváme. své. vlastní. knihy. pro. děti. a mládež.i pro.dospělé..Ale.také.vydáváme.knihy.
pro.jiné.subjekty..Máme.svou.digitální.tiskárnu,.kde.nemalou.část.práce.děláme.sami..Vydáváme.časopis.Život.v Kristu,.a kromě.toho.
ještě.provozujeme.knihkupectví.Biblos,.a to.
jak.v kamenné,.tak.i internetové.podobě.
Kromě.toho.v naší.tiskárně.tiskneme.velké.
množství.různých.reklamních.materiálů.a to.
jak.pro.naši.církev,.tak.i pro.jiné.subjekty..
V roce. 2018. jsme. vydali. 8. knih. v celkovém. nákladu. 2 200. kusů,. dotiskli. jsme. 11.
titulů. v nákladu. 1 650. kusů.. Pro. jiné. subjekty. jsme. vydali. 15. titulů. v nákladu. 4 400.
kusů.. Vydali. jsme. celkem. 7 700. kusů. časopisu. Život. v Kristu.. Prodalo. se. celkem.
115 204.kusů.knih.a různých.brožur.a časopi-.
sů.

Plány na další období (2019)
Hledáme. moudrost. od Pána. co. vydávat,.
to.je.klíčové..Ne.každá.dobrá.kniha.se.bude.
prodávat..Naopak.na něco,.co.potřebujeme.
vydat,.musíme.sehnat.sponzora..

Modlitební body
•. Ochrana.stávajících.a nových.misionářů.
•. Finanční. zajištění. misionářů. a všech. projektů
•. Moudrost.v rozvoji.dalších.aktivit.NF.Nehemia

Modlitební body a výzvy
Modlíme.se.za dostatek.zakázek,.aby.nakladatelství. mohlo. fungovat.. Také. hledáme.
nové. nápady. a způsoby. jednak. pro. samostatné.produkty.v polygrafii.a.také.pro.jejich.
prezentaci..

Bližší informace
www.nehemia.cz

Bližší informace
www.krestanskyzivot.cz
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Finanční a výroční zpráva AC 2018
Výroční zpráva dle zákona o církvích
Apoštolská. církev. je. registrovanou. církví,.
která. má. dle. zákona. č.. 3/2002. Sb.,. o svobodě. náboženského. vyznání. a postavení.
církví. a náboženských. společností,. oprávnění k výkonu zvláštních práv. a dle. §. 7.
odst.. 3. výše. citovaného. zákona. je. povinna.
o výkonu.těchto.práv.zveřejňovovat.výroční
zprávu:
a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu
Práva. vyučovat. náboženství. na státních.
školách.nebylo.využito.

e) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva
obdobného zpovědnímu tajemství; tím
není dotčena povinnost překazit trestný
čin uložená zvláštním zákonem
V souvislosti. s výkonem. duchovní. služby.
je. dodržována. mlčenlivost. jednotlivými. duchovními..

Výroční zpráva o hospodaření
z rozhodnutí řídícího orgánu

Provedené kontroly účetnictví
a hospodaření
Audit účetnictví
Apoštolská. církev. je. povinna. ověřovat.
účetní.závěrku.auditorem.v souladu.s §.20.
Zákona.č..563/1991.Sb..o účetnictví..
Údaje o auditorovi:
BD. Audit,. s.. r.. o.,. Vocelova. 342,. Kutná.
Hora,.IČ.26439557,.číslo.oprávnění.375,.odpovědný. auditor. Ing. Vlastimil. Říha,. číslo.
oprávnění.2238..

Apoštolská.církev.nemá.dle.zákona.povinnost.zveřejňovat.údaje.o hospodaření..
Datum provádění auditu:
Z důvodu. zkvalitnění. lepší. informovanos23..5..2019.–.31..5..2019
Podrobná.zpráva.založena.v archivu.účetb) pověřit osoby vykonávající duchoven- ti.členů.církve.a veřejnosti.bylo.řídícím.orgáskou činnost k výkonu duchovenské služ- nem.rozhodnuto.o zpracování.Výroční.zprá- ní.jednotky..
by v ozbrojených silách České republi- vy.v širším.rozsahu..Součástí.Výroční.zprávy.
ky, v místech, kde se vykonává vazba, jsou. základní. informace. o činnosti. církve. Ověřované období:
trest odnětí svobody, ochranné léčení v daném.roce.a zpráva.o hospodaření.
1..1..2018.–.31..12..2018
a ochranná výchova
Duchovenskou.službou.ve vězeňství.bylo.
Výrok auditora:
pověřeno.celkem.21.duchovních,.duchovenProvedli. jsme. audit. přiložené. účetní. záskou.službou.v ozbrojených.silách.nebyl.pověrky. Apoštolské. církve. (dále. také. „účetní.
věřen.žádný.duchovní.
jednotka“). sestavené. na základě. českých.
účetních.předpisů,.která.se.skládá.z rozvahy.
k 31.. 12.. 2018,. výkazu. zisku. a ztráty. za rok.
c) konat obřady, při nichž jsou uzavírány
končící. 31.. 12.. 2018,. a přílohy. této. účetcírkevní sňatky podle zvláštního právníní. závěrky,. která. obsahuje. popis. použitých.
ho předpisu
podstatných. účetních. metod. a další. vysvětBylo.uzavřeno.celkem.384.církevních.sňatlující. informace.. Údaje. o účetní. jednotce.
ků.s právním.účinkem.
jsou. uvedeny. v bodě. 1.. přílohy. této. účetní..
závěrky.
d)wzřizovat církevní školy podle zvláštního
právního předpisu
Podle našeho názoru účetní závěrka poByla.provozována.jedna.škola.–.Vyšší.oddává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetborná. škola. misijní. a teologická. (VOŠMT).
ní jednotky Apoštolská církev 31. 12. 2018
v Kolíně.
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Finanční a výroční zpráva AC 2018
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hos- Složení revizní komise:
podaření za rok končící 31. 12. 2018 v souIng. Štěpán.Hlavsa,
ladu s českými účetními předpisy.
Ing. Monika.Bojková

Základ pro výrok:
Audit.jsme.provedli.v souladu.se.zákonem.
o auditorech. a standardy. Komory. auditorů.
České.republiky.pro.audit,.kterými.jsou.mezinárodní.standardy.pro.audit.(ISA).případně.
doplněné. a upravené. souvisejícími. aplikačními. doložkami.. Naše. odpovědnost. stanovená. těmito. předpisy. je. podrobněji. popsána.v oddílu.Odpovědnost.auditora.za audit.
účetní.závěrky..V souladu.se.zákonem.o auditorech.a Etickým.kodexem.přijatým.Komorou.auditorů.České.republiky.jsme.na účetní.
jednotce. nezávislí. a splnili. jsme. i další. etické. povinnosti. vyplývající. z uvedených. předpisů..Domníváme.se,.že.důkazní.informace,.
které. jsme. shromáždili,. poskytují. dostatečný. a vhodný. základ. pro. vyjádření. našeho..
výroku.
Zdůraznění skutečnosti:
Aniž. bychom. vyjadřovali. výhradu,. zdůrazňujeme. skutečnosti. uvedené. v příloze. v účetní. závěrce. na straně. 6. v bodě. 12.
ohledně. převodu. částky. 25.495. tis. Kč.
z fondů. na neuhrazenou. ztrátu. minulých..
let.

Datum provedení revize:
27..5..2019
Ověřované období:
1..1..2018.–.31..12..2018
Výrok revizní komise:
Účetnictví ústředí Apoštolské církve podává věrný a poctivý obraz její finanční situace a obsah účetní položek odpovídá
skutečnému stavu. Zjištěné drobné nedostatky nejsou nijak závažné a k následující
revizi jsou napraveny.
Uložení Protokolu o revizi účetnictví:
Protokol.o revizi.účetnictví.je.v plném.znění.založen.v archivu.účetní.jednotky..

Interní revize hospodaření
Apoštolská. církev. ustanovuje. v souladu.
s §.36.Ústavy.Apoštolské.církve.dva.revizory.účtů,.kteří.kontrolují.hospodaření.orgánů.
církve..

Složení revizní komise:
Ing. Štěpán.Hlavsa,.
Ing. Monika.Bojková

Uložení Zprávy auditora:
Zpráva. nezávislého. auditora. je. v plném.
znění.uložena.v archivu.účetní.jednotky.
Datum provedení revize:
27..5..2019

Interní revize hospodaření
Apoštolská. církev. ustanovuje. v souladu.
s §.36.Ústavy.Apoštolské.církve.dva.revizory.účtů,.kteří.kontrolují.hospodaření.orgánů.
církve..

Ověřované období:
1..1..2018.–.31..12..2018
Podrobná.zpráva.založena.v archivu.účetní.jednotky..

Finanční zpráva

Výnosy
Činnost. Apoštolské. církve. byla. v roce.
2018.financována.ze.dvou.hlavních.zdrojů..
První. část. výnosů. tvoří. dle. zákona..
č.. 428/2012. Sb.,. o majetkovém. vyrovnání. s církvemi. a náboženskými. společnostmi. dle. § 17 příspěvek na činnost ve výši
41 249 650 Kč a dle § 15 finanční náhrada
ve výši 37 141 027 Kč.. Uvedené. prostředky. byly. rozděleny. dle. pravidel. stanovených.
Konferencí.Apoštolské.církve.na činnost.jednotlivých.sborů,.ústředí.církve.(včetně.zřízených.evidovaných.právnických.osob).a určených.fondů..Konkrétní.rozdělení.je.uvedeno.
v následující. tabulce. -. na činnost ústředí
církve bylo celkem přiděleno 15 800 000 Kč..
Druhou. nejvýraznější. částí. výnosů. ústředí. církve. jsou. dobrovolné. dary. a příspěvky.
sborů. či. jednotlivců. ve výši. 10 500 000.Kč.
a dotace. na mzdy. z Úřadu. práce. ve výši.
1 000 000.Kč.
V rámci.roku.2018.byly.spravovány.účelové.fondy..
Rezervní fond.je.určen.k vytváření.finanční.
rezervy.v souvislosti.s postupným.poklesem.
finančních.prostředků.od státu.a pro.zabezpečení.mimořádných.výdajů.nad.rámec.běžného.rozpočtu..
Stavební fond. poskytuje. podporu. sborům. na pořízení. budov. či. jejich. rekonstrukce.-.v roce.2018.byly.schváleny.půjčky.ve výši.
5 300 000.Kč..
Misijní fond. umožňuje. rozvoj. sborů.
ve dvou. základních. rovinách. –. v zakládání.
nových. sborů. a v rozvoji. zahraniční. misie,.
v roce.2018.byla.poskytnuta.podpora.v celkové.výši.2 956 850.Kč..
Studijní fond podporuje. rozvoj. individuálního.vzdělávání.pracovníků.církve,.na tento.
účel.bylo.poskytnuto.90 000.Kč..
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Finanční a výroční zpráva AC 2018
Tabulka - rozdělení příspěvku a náhrady
Rozdělení finanční náhrady §15 (částky uvedené v Kč)
Celkem
náhrada

37 141 027

Výše.
rozdělené.
náhrady

37 000 000

Rezervní.fond.
nerozdělená.
náhrada

141 027

Ústředí AC
a EPO

Příspěvek.
na sbory

Rezervní.
fond

Misijní.
fond

Stavební.
fond

Studijní.
fond

15 %

45.%

20.%

10.%

9,50.%

0,50.%

5 550 000

16 650 000

3 515 000

185 000

7 400 000

Rozdělení příspěvku §17 (částky uvedené v Kč)
Celkem
příspěvek

41 249 650

Výše.
rozděleného.
příspěvku

41 000 000

Rezervní.fond.
nerozdělený.
příspěvek

249 650

Náklady
Nejvýznamnějším.položkou.nákladů.Apoštolské.církve.jsou.mzdové.výdaje.v celkové.
výši. 68 600 000.Kč,. z toho. 45 400 000.Kč.
hradily.sbory.a EPO.z vlastních.zdrojů.či.dotací..
Ostatními. významnými. náklady. jsou. provozní. výdaje. zabezpečující. činnost. ústředí.
církve.v celkové.výši.3 800 000.Kč..Jedná.se.
zejména. o výdaje. na zabezpečení. provozu.
budov,.aut,.kanceláří.a odborů.a celocírkevních.akcí.
Ostatní
Průměrný.přepočtený.počet.zaměstnanců.
byl.172..
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Ústředí AC
a EPO

Příspěvek.
na sbory

25 %

75.%

10 250 000

30 750 000

3 700 000
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Kontakt AC
Kancelář biskupa Apoštolské církve
V Zídkách.402
280 02.Kolín.2
tel..321 720 457
e-mail:.kancelar@apostolskacirkev.cz
.
Rada církve
Polní.1105/15
737 01.Český.Těšín
tel/fax:.558 761 571
Bankovní spojení
2000731339/2010
IČO
00489778
www.apostolskacirkev.cz.

