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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 v Los Angeles (také USA). Důležitými osobnostmi spjatými s těmito okamžiky byli Charles F. Parham a William J. Seymour. 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 bylo důležitým centrem, odkud se letniční hnutí šířilo kontinentem, norské hlavní město
Christiania (dnešní Oslo). Kazatel episkopální metodistické
církve Thomas B. Barratt se stal jedním z nejdůležitějších průkopníků nově vznikajícího letničního hnutí na území Evropy.
Dalšími důležitými osobnostmi byli Jonathan A. Paul (Německo), Smith Wigglesworth (Anglie), Lewi Pethrus (Švédsko)
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 sborů pouze pod zastřešením církví, které je byly ochotny začlenit 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 tato církev byla nadále vystavena tlaku a represím ze strany komunistického režimu. Mezníkem ve snahách o legalizaci nově vzniklé církve byl 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, 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 nově zvolený biskup Martin Moldan.
Dnes se k Apoštolské církvi hlásí téměř pět tisíc lidí. K 31. prosinci 2018 evidujeme 55 sborů, 54 stanic a 70 diaspor.
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Vedení Apoštolské církve
Martin Moldan, MBA
biskup

Jiří Sedláček
Senior oblasti Východočeské

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

Lumír Folvarčný
Senior oblasti Severomoravské

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
David Bubik
Senior oblasti Západočeské
Stanislav Bubik
Senior oblasti Středočeské (do září 2019)
Ing. Stanislav Hart
Senior oblasti Středočeské (od září 2019)
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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
Martin Penc, DiS.
Vedoucí odboru mládeže

Shrnutí roku 2019 a výhled na rok 2020

(Martin Moldan, biskup)

Charakteristika církve

Apoštolská církev je tradičně církví lidovou. To znamená, že
do vedení nepovolává vzdělané profesionály, ale jedince, u nich
rozezná Boží povolání pro službu. Tito jedinci jsou následně
vzděláváni tak, aby mohli obstát v náročné službě duchovních.
S lidovostí se pojí i důraz na všeobecné kněžství. Naše církev povzbuzuje své členy k dobrovolnické službě na různých úrovních. Věříme, že každý znovuzrozený jedinec se může podle
míry svého obdarování podílet na chodu církve. Křesťanský
styl života je chápán jako aplikace věrouky v praktickém životě,
nelze oddělit osobní víru a konkrétní skutky.
Apoštolská církev je současně i vyznavačskou církví. Jejím členem se stává člověk, který se vědomě rozhodne následovat Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Rozhodující zkušeností v životě
jedince je duchovní znovuzrození.
Pro praktickou službu a život jsou věřící povzbuzováni, aby
hledali charismata, tedy duchovní dary a zmocnění tak, jak jsou
popsány na stránkách Nového zákona.

Duchovní zaměření

Mezi povinnosti biskupa patří i návštěvy sborů. V roce 2019
jsem navštívil celkem 27 sborů. Kromě toho, společně s Úzkou
radou, jsme se setkali s pastory a v některých případech i se staršími všech našich oblastí.
Duchovní rámec služby slovem mi poskytl verš na tento rok:
„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své
mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé
a dokonalé.“ (Ř 12,2)

Aktivity

Největší aktivitou roku bývá Duchovní soustředění, které i tento
rok proběhlo na Dlouhých stráních v počtu okolo 500 účastníků, s velikým zastoupením hostů ze Slovenské AC.
Dalšími aktivitami byly pastorální konference: v březnu
jsme se zabývali otázkami eschatologie, v červnu, společně s manželkami, jsme dali prostor argentinskému pastorovi
Guillermo H. Preinovi a v září byla pastorálka zaměřena na misii.
Statistika
Pravidelně rovněž probíhalo pastorské modlitební setkání,
Rok 2019 byl rokem mírného růstu. Tabulka ukazuje nejdůlekaždý měsíc střídavě v Kolíně a Olomouci.
žitější statistické ukazatele.
Položka

Ke 31. 12. 2019

Nárůst v číslech

Nárůst v %

Řádní členové

4.083

136

3,45

Děti

1.839

Čekatelé na členství, hosté

3.154

Všichni aktivní účastníci celkem

9.076

607

7,17

Průměrná účast na nedělních bohoslužbách

4.516

Křty

213

27

14,5
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Ekumenická zodpovědnost

Jako AC jsme zapojeni v řadě ekumenických aktivit. Jsme členy ERC, ČEA a spolupracujeme s KMS. Dále jsme členy Pentecostal European Fellowship a úzce spolupracujeme s Assemblies of God.
V rámci Ekumenické rady církví v ČR, což je největší ekumenická organizace, máme zastoupení v několika komisích (ekumenismus, vzdělávání, média a zdravotnictví).
Řada pastorů a dobrovolníků se aktivně věnuje i službě
ve věznicích.

Výhled do roku 2020 a výzvy

Rok 2020 je konferenčním rokem, proto bude nemalé úsilí
věnováno přípravám na celocírkevní konferenci. Očekávanými
tématy konference bude další financování církve a s tím spojená strukturální transformace.
Důležitou výzvou se jeví posilování vnitřní jednoty. V AC je kladen velký důraz na jednotlivé sbory (základní jednotkou církve
je sbor), s tím se pojí otázka společně sdílených hodnot. Očekáváme, že toto bude jedním z témat nadcházející konference.
Stále se opakující výzvou jsou otevřené dveře ke zvěsti evangelia jak v našem národě, tak i v zahraničí. Naše církev je výraz-
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ně misijně zaměřena. Stále hledáme způsoby, jak přinášet Dobrou zprávu všem lidem ať skrze kázané slovo, tak i skrze praktické skutky pomoci. Na zvěstování evangelia se podílí všichni
členové církve.
Ve spojení s evangelizací rovněž zmiňuji i duchovní práci
mezi romským etnikem. Hledáme způsoby, jak mezi Romy nejen evangelizovat, ale rovněž zprostředkovávat rozličné formy
pomoci. Potřebujeme také moudrost v konkrétní práci – na některých místech jsou Romové zapojeni ve stávajících sborech,
jinde se jeví výhodnější zakládat ryze romská společenství.

Poděkování

Závěrečné poděkování patří všem členům církve, kteří se
aktivně zapojují do jejího života, a to jak praktickými skutky,
tak i finanční pomocí. Děkuji rovněž všem pastorům a starším
ve sborech, na nichž leží břímě práce. V neposlední řadě děkuji rovněž svým kolegům z Rady církve a Úzké rady za často nekonečné hodiny, které spolu trávíme v diskuzích nad správným
vedením církve.
Zvláštní poděkování náleží naší partnerské církvi Assemblies
of God a jejím misionářům za nezištnou pomoc v naší práci.

Zprávy za jednotlivé služby,
odbory a organizace
1) Odbory a služby AC
A) Odbor pro hospodaření
a administrativu

(Viktor Baláž)

Zpráva o činnosti za rok 2019

Odbor pro hospodaření a administrativu pracoval v roce
2019 ve stabilním personálním obsazení. Díky nasazení jednotlivých zaměstnanců se podařilo kvalitně zabezpečit veškerou činnost odboru v oblasti personalistiky, mezd, ekonomiky
a administrativy. Zároveň pokračovala realizace dílčích či větších změn v činnosti odboru. První oblastí byla samotná ekonomická činnost odboru. Jednalo se o první rok platnosti Směrnice pro zaměstnanecké benefity, které byly novou možností
podpory zaměstnanců, a lze tento krok hodnotit jako přínos.
V průběhu roku se již plně aplikoval nový systém správy Misijního a Stavebního fondu. Díky rozpočtovým krokům přijatým v průběhu roku 2018 a 2019 se podařilo zabezpečit přebytek rozpočtu v rámci činnosti ústředí. Důvodem bylo zefektivnění výdajových, respektive nákladových položek a navýšení příjmové části rozpočtu. Mezi důležité novinky v ekonomické činnosti patří další zpřehlednění sledování Rezervních fondů a vytvoření Investičního fondu určeného pro dlouhodobé zhodnocování prostředků. Druhou oblastí bylo pokračování zkvalitňování vnitřní komunikace a spolupráce se
sbory (či EPO) a vytváření podpory jejich činnosti. Podařilo se zcela aktualizovat klíčové Metodické pokyny pro účetnictví sborů s platností od 1. 1. 2020 a zpracovat další praktické pomůcky pro činnost sborů – např. při změně statutár-

ního zástupce, vzniku nového sboru. V listopadu byl pro vedoucí sborů organizován inspirativní seminář o hospodaření
sborů. Třetí oblastí byla administrativa, ve které byly vydány
Směrnice pro archivaci (spisovou službu) a probíhaly přípravné činnosti pro aktualizaci oblasti Bezpečnosti práce a ochrany
zdraví.

Plány na další období (2020)

Cílem pro další období je kvalitní zabezpečení všech úkolů
a činností v zodpovědnosti odboru, včetně rozvoje této služby. Chceme naplňovat naše motto: „sloužit a rozvíjet“ v činnosti odboru na úrovni ústředí, jednotlivých složek a zaměstnanců církve. Mezi zásadní úkoly roku 2020, přesahující běžnou provozní činnost, patří aktualizace personální dokumentace, přepracování mzdového systému, praktická realizace Směrnic bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Jedním z klíčových dlouhodobých úkolů odboru ve spolupráci s Ekonomickou komisí a vedením církve je nadále rozvoj nových finančních zdrojů církve a zabezpečení postupného přechodu
na samofinancování církve s ohledem na postupně se snižující finanční příspěvek státu, a to v této fázi s výhledem do roku
2030.

Výzvy a modlitební body

K úspěšnému zvládnutí uvedených úkolů, s ohledem na jejich závažnost, komplikovanost a souvislost s činností celé církve, prosíme o modlitby za moudrost v pokračující transformaci financování církve a správy svěřených prostředků a také
za růst odbornosti pracovníků ekonomického odboru. Rádi
přijmeme vaši modlitební podporu nebo praktickou radu či pomoc.
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B) Odbor pro vzdělávání

(Radek Smetana)

gramu, resp. v psychoterapeutickém výcviku v celkové výši
137 300 Kč.

Zpráva o činnosti za rok 2019

Plány na další období (2020)

Odbor rozvíjel svou činnost v několika oblastech. V oblasti
vydavatelské se ve spolupráci s nakladatelstvím Křesťanský život
a Assemblies of God World Missions USA (resp. jejich nakladatelstvím Life Publishers) podařilo vydat nebo připravit k vydání několik následujících titulů: pro březnovou studijní pastorálku knihu Stanleyho Grenze Co s tisíciletým královstvím; průběžně
se pracovalo na přípravě dvou titulů pro březnovou pastorálku
2020 a tří titulů pro revitalizační program Church Life. Dále pokračovaly práce na novém vydání Studijní bible s výkladovými
poznámkami, tentokrát se studijním překladem KMS. Zároveň
vyšla další tři čísla Magazínu praktické letniční teologie a připravovala se transformace Magazínu z PDF podoby do formy
internetového časopisu. Vedoucí odboru se také zúčastnil setkání editorů tohoto časopisu v Budapešti. V souvislosti s výše
zmíněnou vydavatelskou činností je nutno zmínit, že se mohla
realizovat díky významné finanční pomoci Assemblies of God
World Missions, za což patří uznání a vděčnost především misionářům Jasonovi a Andree Morrisonovým, kteří působí již dvacet let v České republice. V oblasti vydavatelské se také odbor
podílel prostřednictvím členství v redakční radě Života v Kristu
na vydávání tohoto časopisu. V oblasti vzdělávacích akcí odbor
připravil březnovou studijní pastorálku na téma eschatologie
a s tím související studijní den Rady církve a květnovou pastorálku k příležitosti třicátého výročí oficiálního uznání Apoštolské církve. Dále se ve spolupráci s Českou evangelikální aliancí
podílel na organizaci Evangelikálního fóra na téma Revitalizace
církve a přípravě fóra následujícího. Vedoucí odboru se také věnoval vyučování v jednotlivých sborech AC a na biblické škole
(ohledně činnosti VOŠMT viz samostatnou zprávu ředitele školy). Nedílnou součástí aktivit vedoucího odboru je také členství v Radě biblické školy a ve vzdělávací komisi Ekumenické
rady církví. V oblasti revitalizačního programu Church Life kromě přípravy tří zmíněných titulů k vydání (viz výše vydavatelskou činnost) probíhaly pravidelné konzultace ve sborech, které se programu účastní. V oblasti podpory dalšího formálního
vzdělávání duchovních pracovníků se podařilo poskytnout finanční podporu pro dva pracovníky v jejich doktorském pro-
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V roce 2020 odbor připravuje březnovou studijní pastorálku na téma homosexuality a genderové identity (hlavní hosté
Joe Dallas – AG USA – a Marek Macák – BJB) včetně vydání
dvou titulů na toto téma (Joe Dallas: Speaking of Homosexuality: Discussing the Issues with Kindness and Clarity a When Homosexuality Hits Home: What to Do When a Loved One Says „I’m Gay“).
Dále připravuje květnovou pastorálku na téma manželského
poradenství (hlavní host Allan Meyer z australských AG). Odbor se také ve spolupráci s odborem mládeže podílí na přípravě
a realizaci dalšího ročníku vzdělávání vedoucích mládeže Impulz. Ve spolupráci s ČEA realizuje další ročník Evangelikálního fóra na téma Víra v rozdělené společnosti. Nově se ve spolupráci s KMS podílí i na přípravě letní Křesťanské konference. Odbor také pomáhá zajišťovat běh revitalizačního projektu
Church Life, v jehož rámci letos vyjdou tři tituly (Scott Willson,
John Battes Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu; S. Willson Připravit, pozor, teď: tři rozhovory, které povedou k trvalému růstu vašeho sboru a jeden titul o soudobé evangelizaci). Dále odbor spolupracuje na přípravě letního duchovního soustředění. Ve vydavatelské činnosti bude kromě výše zmíněných titulů pokračovat
v přípravě nového vydání Studijní bible a vydávání Magazínu
praktické letniční teologie. V oblasti dalšího formálního vzdělávání duchovních pracovníků se uvažuje o podpoře dalších kandidátů, resp. o pokračování podpory stávajících studentů. Další informace viz oddíly Vyšší odborná škola misijní a teologická
a Global University.

Nejdůležitější výzvy a modlitební body

• Rozvoj činnosti VOŠMT a dostatek studentů – viz samostatná zpráva ředitele VOŠMT.
• Rozvoj systému vzdělávání v církvi obecně.
• Organizace akcí, které odbor realizuje nebo na nichž spolupracuje.
• Výběr vhodných titulů v oblasti ediční činnosti + finanční
krytí této činnosti.
• Podpora dalšího vzdělávání duchovních pracovníků + náležitého finančního krytí.

C) Odbor pro evangelizaci a diakonii

(Petr Rattay)

Zpráva o činnosti za rok 2019

Během roku 2019 zahrnoval Odbor evangelizace a misie
Apoštolské církve tyto služby:
Teen Challenge, Nová generace, Platforma zakládání sborů
a Diakonie, přičemž každá služba má svého vedoucího zodpovědného za chod služby. Odbor je také pověřen zabezpečením
úzké spolupráce s Nadačním fondem Nehemia a Royal Rangers.
Všechny služby procházejí školením o digitální reklamě.
Ve službě Teen Challenge došlo ke změně na pozici ředitele. V rámci Diakonie byla úspěšně zkolaudována budova Oázy
v Třinci, která nabízí 6 sociálních bytových jednotek, 6 kanceláří a 1 bistro. Jednotlivé služby se nacházejí v procesu finančních
a personálních změn.

Výzvy

•
•
•
•
•

Připravit 20 zakladatelů sborů
Získat 50 ochotných služebníků
Získat a připravit 100 studentských vedoucích
Připravit materiály a trénink pro prezentaci evangelia
Pokrytí půjčky na přestavbu střediska Oáza

Modlitební body

• Za rozjezd programu pro zakládání sborů
• Za misionáře Nehemie (Irák, Jordánsko, Chorvatsko, centrální Asie, Čína a Pákistán)
• Finanční zajištění pro evangelizační materiály a trénink (500
000 Kč)

Plány na další období (2020)

Plánem pro rok 2020 je rozvoj všech stávajících služeb, je- Platforma pro zakládání sborů
jich personální a finanční zajištění. Budeme také dále praco- (Jiří Pospíšil)
vat na strategickém rozvoji mediální prezentace každé služby.
V oblasti evangelizace připravujeme nový evangelizační nástroj Zpráva o činnosti za rok 2019
Story316, který má za cíl jednak podpořit online evangelizaci
V roce 2019 probíhaly dva projekty zakládání sborů. Jeden
a současně rozšířit nabídku tištěných evangelizačních materiá- na Jižní Moravě – Projekt NOE a jeden v Čechách s názvem Exlů. V rámci platformy zakládání sborů připravujeme rozjezd tři- panze království. Těchto projektů se účastní během roku okocetiměsíčního programu pro nové vedoucí a jejich týmy. Služ- lo 100 lidí. Naší snahou je budovat současné služebníky, poba Diakonie plánuje rozšířit svou práci o nové středisko zamě- vzbuzovat je a též motivovat nové, aby se zapojili do zakládářené na službu v nemocnicích. Romská práce bude zaměřena ní sborů.
na evangelizaci a rozvoj nových vedoucích stejně jako služba
Nové generace.
Plány na další období (2020)
V rámci Platformy uvažujeme jak dál pracovat v České republice. Jedna z možností, která se otvírá, je využít projekt M4, kteVIZE do roku 2022
• Založit 20 nových sborů (českých, romských, mezinárod- rý pochází z Norska, kde se podařilo vytvořit opravdové hnutí zakládání sborů přes celé Norsko. Dnes 25 % všech křesťanů
ních)
v Norsku jsou lidé, kteří navštěvují nově založené církve toho• Sloužit potravinovou pomocí v 50 městech
to projektu.
• Mít 100 NG skupinek na SŠ a VŠ
• Oslovit evangeliem 5000 lidí skrze Story316
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Výzvy

dobně jak tomu bylo i v minulém roce. Byly to tyto boRádi bychom za 3 roky vycvičili a vyslali 10 - 20 lidí pro zaklá- dy:
dání nových sborů v ČR.
Jednu z nejdůležitějších výzev vidíme v nalezení nových, • Nové materiály pro besídky a pro rodiče. (Timeline Bible,
Knihy Bible, Abrahám…)
ochotných a pomazaných zakladatelů.
• Dokončila jsem další fázi aktualizace internetové stránky pro
pracovníky s dětmi.
Modlitební body
• Proběhl další, již 15. ročník soutěže O poklad Krá• za akce a rozvoj Platformy
le králů. I nadále je patrný rozdíl v počtu soutěžících
• za nábor nových zakladatelů
dětí. Zatímco naprostá většina soutěžících je na Moravě,
• za ukotvení myšlenky zakládání sborů v naší církvi
v Čechách se účastní jen několik dětí. Ty si však vedou výborně.
Bližší informace
• Koncem února k nám zavítal tým Randy Thompsona, který
www.zakladanisboru.webnode.cz
sloužil dětem, pracovníkům s dětmi, NG a ženám. Randy se
svou ženou Dianou u nás již dříve byli a pokaždé jejich služba přinesla dobré ovoce: děti pokřtěné Duchem svatým, děti
povzbuzené do služby a touhu vedoucích i rodičů vnímat
správně to, jak si Bůh moc přeje mít živý vztah s dětmi, které
nám svěřil.
• I nadále zajišťuji dětskou stránku pro časopis a spolupracuji
s TWR.
• Otestovali jsme evangelizační projekt „Lego-párty“.
• Připravuji seminář pro pracovníky s dětmi – letos ve spolupráci s odbornými pracovníky úřadu práce z projektu e-bezpečí. Toto téma považuji za velmi naléhavé.
• Dalším bodem je příprava programu pro děti na pastorálku
a na DS.
• V letošním roce přebírá vedení ODACu Mirka Smetanová,
takže o své plány a vize se nadále podělí ona.

Plány na další období (2020)

(Miroslava Smetanová)

D) Služba dětem

Vzhledem k tomu, že jsem byla pověřena Radou církve,
abych převzala službu vedoucí odboru pro práci s dětmi, ráda
bych přispěla k této výroční zprávě malým nahlédnutím do nejbližšího období.
Zpráva z činnosti za rok 2019
(Dana Navrátilová)
Mým primárním cílem pro nadcházející období je komplexně zmapovat dosavadní činnost odboru a osobně se setkat aleV loňském roce jsme pokračovali ve všech stávajících spoň s některými vedoucími. V této souvislosti před námi stoprojektech určených pro děti, vedoucí a rodiče dětí, po- jí několik úkolů, mimo jiné obnovit činnost národního týmu,
(Dana Navrátilová a Miroslava Smetanová)
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ještě těsněji propojit lidi s různými zkušenostmi ze služby dětem a rozvinout další formy a způsoby vzdělávání pracovníků s dětmi. Momentálně dokončuji databázi kontaktů a zpracovávám informace, které jsem obdržela od své předchůdkyně sestry Danky Navrátilové. Už teď z nich jasně vyplývá, že je
v církvi poptávka po výukových materiálech a po více či méně
pravidelném vzdělávání služebníků. V této souvislosti chystáme na březen konferenci pro pracovníky s dětmi a s mládeží na téma Jak pracovat s těmi, kdo prožívají genderovou dysforii nebo přitažlivost ke stejnému pohlaví. Připravujeme také
výjezd vybraných služebníků na mezinárodní seminář pro pracovníky s dětmi, který se uskuteční ve Varšavě. Od roku 2019
jsem v kontaktu s organizací pracující s dětmi s poruchou autistického spektra a společně plánujeme semináře na toto téma
určené pro menší skupiny. Semináře budeme nabízet jak pro
laickou veřejnost, tak i pro pedagogické pracovníky, kteří budou mít zájem o certifikát pro zaměstnavatele. V této souvislosti pracujeme i na doporučené literatuře. Samozřejmou součástí práce odboru je také zabezpečení dětského programu
na akcích církve jako jsou pastorálky či duchovní soustředění
a realizace biblické soutěže. Pracujeme i na získávání finančních zdrojů. Momentálně v této souvislosti revidujeme druhý
díl česko-americké kuchařky, jejíž výtěžek půjde na práci s dětmi.

E) Služba mládeži
(Martin Penc)

Zpráva o činnosti za rok 2019

V rámci OMACu funguje šest projektů – vzdělávání vedoucích Impulz, festival Kristfest + Kristfest Young + Kristfest Family. Podzimní Sjezd mládeže se přejmenoval na Konferenci Encounter a stabilně již funguje Leadership lounge, což je
navazující vzdělávání vedoucích po Impulzu. Během roku
2019 došlo ke generační výměně vedoucích u většiny projektů nebo minimálně započal proces přípravy na tuto výměnu. Je dobré vidět nové nadšené vedoucí s novými nápady a nasazením pro Boží záměry. Vzdělávání se účastní dohromady 100 vedoucích, v létě se sejde na všech festivalech
Kristfest cca 650 účastníků, Encounter navštívilo cca 200 mladých.

Plány na další období (2020)

Protože i do naší země dorazil světový trend odchodu mladých dospělých z církve, chceme se letos soustředit na tento fenomén a mluvit o potřebě služby mladým. Chceme povzbudit sbory ke stabilizaci služeb od té dětské až ke službě rodinám. Je důležité, aby to nebyly odtržené světy, ale aby přechod dětí z besídky do dorostu, pak do mládeže až po aktivity pro mladé dospělé a rodiny byl plynulý a aby jednotlivé
Modlitební potřeby a nejdůležitější výzvy služby spolupracovaly. Chystáme Heroes tour na červen, kde
chceme šířit nadšení ze služby Bohu. Kromě toho budou po• Inspirovat rodiče a děti ke čtení Bible.
• Podporovat děti, které jsou obrácené, aby byly naplněné Du- kračovat dále všechny zmíněné projekty. V říjnu nás čeká první
chem svatým a toužily po tom, aby z nich byli Boží služební- společná konference pro vedoucí mládeže z různých denominací.
ci.
• Získat pro Krista děti, které máme v nejrůznějších projektech
v péči. (Besídky, kluby…)
Výzvy
• Semináře pro pracovníky s dětmi.
Očekáváme stabilizaci nových týmů a jejich první samostatný
• Ochrana instituce rodiny v biblickém slova smyslu. (Podpo- rok při vedení např. konference Encounter nebo Kristfest Clasra poslanců, kteří vnímají biblické principy a chrání rodinné sic. Největší výzvou je hledat způsoby, jak reagovat na myšlehodnoty založené na Bibli.)
ní mladých dospělých z tzv. generace Z. Porozumění lidem na• Tým – noví spolupracovníci.
rozeným speciálně po/kolem roku 2000 je velkou výzvou pro
• Modlitební podpora práce s dětmi.
většinu sborů a je potřeba se na to soustředit, učit se s těmito
lidmi se vzájemně chápat a nabízet jim vedení. Generační střety budou dále zaměstnávat vedení sborů i mladé lidi a potřeBližší informace
bujeme si navzájem více naslouchat. Tématem, kterým se pohttp://odac.apostolskacirkev.cz
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třebujeme zabývat je používání nových technologií pro evan- F) Služba ženám
gelizaci a komunikaci obecně. Nejde jen o samotný vstup (Olga Moldanová)
do světa médií, ale o to, abychom to dělali účinně a efektivně.
Zpráva o činnosti za rok 2019
V loňském roce proběhla ve středisku Immanuel podzimní
konference pro ženy „KOKTEJL“. Velká účast i celkové poziModlitební body
• Aby vedoucí sborů uměli zapojovat mladé dospělé do struk- tivní hodnocení je pro nás organizátory motivující. Díky těmto konferencím mohou ženy být spolu, navzájem se povzbuzotury vedení
• Aby mladí vedoucí chtěli být součástí svých sborů a neutíkali vat ve víře i v praktickém životě. Zapojily jsme mladou generaci.
Přímluvné modlitby – několik desítek lidí se modlí i postí
jinam
• Nové místo pro konferenci Encounter a rychlou adaptaci za ty, kteří se ocitli v naléhavé zdravotní situaci. Tato služba
sjednocuje a naplňuje poslání, abychom podpírali jeden druna novém místě
• Aby sbory vytvářely spolupracující služby od dětí až po rodi- hého. Lidé na maily reagují a zapojují se nejen jednotlivci, ale
i sbory. Informace jsou pravidelně aktualizovány.
ny
Regionální konference pro ženy – vedoucí odboru se aktiv• Finanční stabilita projektů a úspěchy ve fundraisingu
• Více pracovníků pro práci s dorostem a rozvoj služby mla- ně zúčastnila několika těchto konferencí.
Krátkodobé misie – ženy pozitivně zareagovaly na nadých dospělých
bídku ohledně misie ve spolupráci s nadačním fondem Nehemia. Jedna žena se zúčastnila programu pro děti v MoldáBližší informace
vii.
www.omac.cz
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Plány na další období (2020)

G) Služba mužům

• Vzdělávání žen v oboru pastoračního poradenství. S tím sou- (Viktor Baláž)
visí spolupráce s lidmi, kteří jsou dostatečně duchovně zralí
a současně i odborníci.
Zpráva o činnosti za rok 2019
• Pokračovat v současných aktivitách a nadále je rozvíjet.
Služba mužům je ve sborech na různé úrovni, od občasných
• Větší zapojení žen v církvi – aby ženy mohly plně sloužit setkání až po pravidelnou a cílenou službu mužům. Na celona základě svého obdarování a Božího povolání.
republikové úrovni jde o službu fungující druhým rokem, pro
• Generační propojování – chceme dávat prostor mladým že- kterou byla hlavní akcí 2. celostátní konference mužů, které
nám a dívkám. Zároveň chceme povzbuzovat starší generaci, se dne 13. 4. 2019 v Brně účastnilo 300 mužů z celé republiky
která má spoustu zkušeností a může být požehnáním.
a byla velmi dobře hodnocena ze strany účastníků. Hlavním tématem konference byla sexualita muže, což bylo aktuální a zajímavé téma.
Modlitební body
• Finance
• Dobrovolníci
Plány na další období (2020)
• Boží moudrost a vedení Duchem svatým
Nadále bychom si přáli, aby se především rozvíjela služba
Děkujeme všem, kteří se za nás modlí a podporují nás v dal- mužům v každém místním sboru, kde se odehrává hlavní část
ší práci.
života církve. Chceme přispět k budování mužů v jejich vztahu
k Bohu, důležitých rolích manželů, otců, dědů, ale i služebníků v církvi či kvalitních pracovníků v jejich zaměstnáních. VěříBližší informace
me, že v současné společnosti je důležité motivovat a povzbuwww.evanet.estranky.cz
zovat muže v jejich mužství v souladu s biblickými hodnotami
a principy.

Výzvy a modlitební body

Klíčovou výzvou pro rozvoj služby je budování kvalitního
týmu vedoucích, kteří mají obdarování, zkušenosti a Boží povolání pro službu mužům. V oblasti budování týmu je pozitivní postupné rozšiřování a zkvalitňování týmu služebníků na zabezpečení celostátní konference. Na den 14. 3. 2020 byla naplánována celostátní konference na téma Cestou odvahy s hlavním řečníkem, který podporuje službu mužům v USA - pastor
John Hensel.
Věříme, že služba mužům je velmi důležitou součástí nejen života církve, ale je klíčová i pro růst církve. Mezi hlavní modlitební body patří povolání vedoucích pro službu mužům v jednotlivých sborech a budování silného týmu vedoucích pro celonárodní službu. Budeme vděční za vaši praktickou podporu
a modlitby.

Bližší informace
www.acmuzi.cz
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2) Organizace zřízené AC
A) Teen Challenge International ČR
(Petr Král)

Zpráva o činnosti za rok 2019

V naší zemi je dle posledních odhadů na 2 miliony lidí, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi závislostmi na drogách, alkoholu a hazardním hráčství. Z toho více než 800 tisíc jsou lidé
závislí, ve vysokém riziku závislosti nebo problémoví uživatelé.
Velké množství (asi 900 tis.) lidí také zneužívá léky na předpis.
Vedle toho jsou partneři, rodiče a přátelé těchto lidí, kteří jsou
sami těmito problémy zasaženi. Strategií Teen Challenge je najít
účinné prostředky a způsob jak těmto lidem pomoci.
Prakticky TCi realizuje rezidenční střediska pro závislé v Poštovicích a Šluknově, do kterých v roce 2019 nastoupilo 88 mužů
a 7 žen s šesti dětmi, stabilizovaly se týmy v Poštovicích, kde se
stal vedoucím střediska Jiří Zavadzký. Dále pracujeme v 11 městech ČR na ulicích mezi závislými, kde oslovujeme ročně stovky závislých, děláme besedy na základních a středních školách
ve Šluknovském výběžku a v okolí Slaného. V rámci středisek
a kontaktních center provádíme poradenství rodinám a blízkým závislých a vedeme podpůrné skupiny bodu obratu. Naše
týmy pravidelně slouží v církvích slovem, svědectvím a semináři. Naši služebníci a dobrovolníci pomáhají dětem a rodičům
v denních dětských centrech v Brně, Praze a Šluknově, kam pravidelně denně dochází zhruba 60 dětí převážně ze sociálně vyloučených lokalit, sloužili jsme také zhruba 250 rodinám dětí.

Plány a výzvy na další období (2020)

Jedním z klíčových cílů TC je přinést informace o účinné pomoci závislým a jejich blízkým. Z tohoto důvodu pracujeme
na dlouhodobé kampani www.Propojenagenerace.cz, jejímž
prostřednictvím chceme zapojit církve a její členy do účinné
pomoci závislým. Ze zkušenosti víme, že aby někdo nastoupil
léčbu nebo se rozhodl pro změnu, potřebuje motivaci k tomu
udělat „první krok“. Většina našich klientů přišla do programů díky svým blízkým, kolegům, partnerům, kteří jim pomohli tento krok udělat. Věříme, že církve jsou dobrým nástrojem,
pokud se propojí s komunitami, ve kterých žijí.
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Výzvy

• Rekonstrukce střech střediska ve Šluknově
• Kolaudační řízení v Poštovicích i Šluknově
• Obnova autoparku v Poštovicích

Modlitební body

• Moudrost pro finanční zabezpečení služby
• Získávání partnerů služby
• Obecně za služebníky a dobrovolníky TC (často pracují s tématy, která nemají jednoduchá řešení, často jsou v nebezpečných prostředích)
• Za klienty programů (potřebují najít silný důvod proč změnit
svůj život a zdroj pro každodenní život)

Bližší informace
www.teenchallenge.cz

B) Vyšší odborná škola
misijní a teologická
(Milan Buban)

VOŠMT je organizována okolo tří principů.

1. Missio Dei – Boží mise

VOŠMT je misijní. Bůh se vydal na záchrannou misi a žádá,
abychom se k němu přidali. Máme činit učedníky ze všech národů, ale nestačí, abychom je pouze křtili. Máme je učit zachovávat VŠECHNO co Kristus přikázal. To nedokážeme bez pilného studia teologie.

2. Praxis pietatis – zbožná praxe

VOŠMT je praktická. Je společenstvím studentů a zaměstnanců, které Bůh povolal do Kolína, aby společně uctívali Hospodina. Tomu na škole slouží předměty: Život s Písmem, Koinonie, Modlitby, Bohoslužby, Evangelizace a Misijní výjezdy. Navíc se studenti učí čtyři dny v týdnu, aby mohli celý pátek, celou sobotu a celou neděli sloužit ve svém sboru.

3. Theologia crucis – teologie kříže

VOŠMT je biblická. Ačkoliv jsme prozatím v těle, už teď žijeme s Kristem v nebi. Odtud posuzujeme smysl svého života. Každý den s radostí neseme svůj kříž, aby se do našich životů uvolňovala moc Jeho vzkříšení. Bible je jako tapisérie, v níž je
každé vlákno propletené s ostatními vlákny, aby přispělo k celkovému obrazu. Ten ztvárňuje Beránka Ježíše Krista, který byl
pro nás ukřižován, vzkříšen a oslaven.

Plány na další období (2020)

Modulární systém umožňuje studentům nastavit si studijní
zátěž, jaká jim vyhovuje.
• Chcete studovat pouze jeden modul, který vás zajímá?
• Chcete získat certifikát, který obohatí vaši službu?
• Chcete dosáhnout stupně vzdělání v akreditovaném programu?
• Budete studovat jednotlivé předměty, nebo zvolíte denní
či kombinovanou formu?
Ve školním roce 2020-21 nabízíme Certifikát křesťanské misie s těmito moduly:
• Uvedení do misie
• Strategie Velkého poslání
• Mezikulturní komunikace
• Bible a misie
• Světová náboženství
• Úvod do studia islámu
• Dějiny církve od Letnic k reformaci
• Dějiny církve od reformace do 20. století

Výzvy

Toužíme po čistokrevném probuzení. Prosíme nebeského Otce, abychom očima svého srdce viděli, k jaké naději nás
v Kristu povolal. Abychom lépe porozuměli tomu, že jsme
jeho dědictvím, které označil závdavkem svého Ducha. Abychom rozeznávali převahu jeho síly, kterou dokázal na Kristu,
když jej vzkřísil z mrtvých a spolu s námi posadil po své pravici.

Další informace
www.vosmt.cz
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C) Global University
(Michael Buban)

Zpráva o činnosti za rok 2019

V roce 2019 pokračovala česká pobočka Global University v poskytování bakalářského vzdělání v podobě distančních
kurzů a v úzké spolupráci s VOŠMT. V distančním režimu jsme
v tomto roce zaznamenali řadu nových přihlášek a při autoevaluaci jsme s radostí zjistili, že ve spolupráci s VOŠMT máme
již 39 bakalářských absolventů, z nichž 10 získalo bakaláře v distančním režimu. V této činnosti chceme pokračovat i nadále
a doufáme, že se nám podaří nacházet způsoby, jak ještě lépe
oslovit služebníky v českém letničním a evangelikálním prostředí a přizpůsobit programy distančního vzdělávání jejich aktuálním potřebám.

ní je bohužel chabé a naše lidské síly omezené. Prosíme o modlitby za energii a za schopné a věrné pomocníky na tomto díle,
které má ohromný potenciál posloužit české církvi.

Bližší informace

www.globaluniversity.cz

Plány a výzvy na další období (2020)

Největší výzvou, které jsme v tomto roce čelili, byla komunikace s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které požadovalo vysvětlení naší činnosti ve světle nové legislativy, která
na území ČR komplikuje zahraničním vzdělávacím institucím
činnost. Tuto výzvu se s Boží pomocí podařilo zdolat díky kolegům z maltské kanceláře, kteří dosáhli místní akreditace. Jelikož je Malta členským státem EU, místní akreditace programu
Global University poskytla i nám v očích českého Školského zákona patřičný kredit. Modlete se však i za závěrečnou fázi jednání, aby nás Pán Bůh ochránil před nedorozuměním a dal nám
možnost svědčit i odborníkům z MŠMT.
Největším úspěchem uplynulého roku je bezesporu první
nostrifikace bakalářského vzdělání z Global University, jíž bylo
dosaženo na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Náš absolvent, který o nostrifikaci usiloval, již na této škole nastoupil D) Diakonie
do navazujícího magisterského programu. Jde o významný prů- (Petr Bartoš)
lom. Rozhodnutí TF JČU sice nemá váhu závazného precedentu, doufáme však, že svědčí o rozvolnění bariér mezi západním
„Nezahřejete lidská srdce Boží láskou, pokud mají prázdný žaludek
a místním vzdělávacím systémem.
a studené nohy.“ (Wiliam Booth)

Modlitební body

Modlete se, aby se české kanceláři Global University podařilo
nadále zkvalitňovat služby studentům. Naše personální zajiště-
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Zpráva o činnosti za rok 2019

Diakonie Apoštolské církve v současné době provozuje šest
středisek

3. Organizace
• Oáza - sociální bydlení v Třinci (vedoucí: Ivo Sysala)
• Křídla - domácí hospic Sedlčany (vedoucí: Pavlína Oubrechúzce spolupracující s AC
tová)
• KidzTown - mateřské centrum Kolín (vedoucí: Miroslava
Smetanová)
• EDUCA - středisko vzdělávání Kutná Hora (vedoucí: Jindřiš- A) Royal Rangers v ČR z.s.
ka Papežová)
(Petr Walach)
• Potravinová pomoc NADOSAH Břeclav (vedoucí: Petr Bartoš)
Royal Rangers v ČR je křesťanská misijní organizace pro děti
• Potravinová pomoc NADOSAH Nový Studenec (vedoucí: a mládež školního věku.
Petr Němec)
Práce Royal Rangers začala v roce 1961 v USA a později, nezávisle na ní, i ve Švýcarsku. Cílem bylo pomoci mladým lidem
najít skutečné hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný
Plány na další období (2020)
• V projektu Oáza usilujeme o naplnění jeho kapacity (bytů charakter a chránit je před negativními jevy, zejména před násilím, alkoholismem a drogami. Vzápětí se Royal Rangers rozšířil
i komerčních prostor).
téměř do celého světa. V České republice byla tato práce s mlá• Hospic Křídla - úspěšně pokračovat v naplňování svého cíle.
• MC KidzTown - pomoc zájemcům ze sborů AC začít mateř- deží založena v roce 1996. Každoročně zaznamenáváme nárůst členské základny a registrujeme v průměru dvě nové hlídská centra v místě jejich působení.
ky za rok. Jsme aktivními členy RR Europe a RR International.
• EDUCA - dále nabízet semináře a školení pro sbory AC.
Trojnásobným cílem je: 1. Získat děti pro Krista, 2. Pomoci
• NADOSAH - rozšiřovat potravinovou pomoc a další potřeby
jim zůstat (vytrvat) v Kristu a 3. Pomoci jim vyrůst v učednílidí v nouzi.
ky. Zkráceně: Získat, Vyzbrojit, Vyslat. Pracujeme s mládeží formou pravidelných schůzek, víkendovek, táborů, výletů, sporVýzvy
Stejné jako v minulém roce - největší výzvou je nedostatek tovních a kulturních akcí.
dobrovolníků a financí. Velmi stojíme o to, aby sbory AC přijaly
Diakonii AC jako svou organizaci pro pomoci lidem při naplňo- Zpráva o činnosti za rok 2019
vání jejich potřeb v církvi i mimo ni, projev lásky, zájmu a sdíleV roce 2019 jsme pracovali s 1 722 registrovanými členy v 45
ní svých svědectví a evangelia.
Předních hlídkách v různých evangelikálních denominacích,
Realizace Mt 25,35 - 36 do praxe
konkrétně v Českém Těšíně, Břeclavi, Valašském Meziříčí, Oldřichovicích, Třinci, Českých Budějovicích, Hodslavicích, Zlíně, Havířově, Rumburku, Mariánských Lázních, Brně, PříbraModlitební body
mi, Karviné, Sokolově, Zlíně (2), Brně (2), Bystřici n. Pernštej• Moudrost při rozhodování
nem, Olomouci, Prostějově, Jihlavě (3), Lysé nad Labem, Pra• Dostatek obětavých dobrovolníků
ze, Opavě, Nymburku, Jeseníku, Konstantinových Lázních,
• Ochrana před zlými lidmi
Přešticích, Jablunkově, Hustopečích, Poličce, Bystrém, Milovi• Dostatek financí
cích, Českých Budějovicích, Tachově, Velkém Meziříčí, Frýd• Podpora od sborů AC
ku-Místku, Vyškově, Bučovicích.
V roce 2019 jsme zaznamenali 112 rozhodnutí pro Krista.
Bližší informace
Zorganizovali jsme celkem 52 táborů pro 2 260 dětí, 267 víwww.diakonieac.cz
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kendových akcí pro 4 697 dětí a 2 878 schůzek. Na každé z nich
bylo čteno Boží slovo s cílem učit děti žít podle Božích pravidel.

Plány na další období (2020)

Pro rok 2020 připravujeme pro děti řadu zajímavých celostátních akcí jako je Ringoturnaj pro 600 účastníků s hlavním tématem: Skrytá identita, Zlatá stezka, RoyalFest, Larpová bitva,
Bloudění, Treakové a vodácké výpravy, misijní výjezdy a další. Největší výzvou pro rok 2020 je však EUROCAMP 2020
ve Švýcarsku, kam je přihlášeno celkem 7 500 dětí, z ČR 260.
Hlavním heslem Eurocampu je „Make a difference“ – chceme
mladé lidi povzbuzovat k odvaze být jiní, činit změny a správně se rozhodovat poslouchat Boha.
Pro vedoucí připravujeme řadu školení, zejména Národní výcvikový tábor pro vedoucí, Školení hlavních vedoucích letních
táborů a další akreditovaná školení.

Výzvy

Naší největší výzvou je vyzbrojit mladé lidi pro vítězný život
jako Ježíšovi učedníci.

Bližší informace
www.royalrangers.cz.

B) Nadační fond Nehemia
(Leoš Cásek)

Zpráva o činnosti za rok 2019

Mottem naší organizace je přinášet změnu do lidských životů skrze praktickou i duchovní pomoc. Proto jsme i v loňském roce pomáhali ve 14 zemích světa. Například jsme posílali nemalé prostředky na provoz pekárny v Severní Koreji, navýšili jsme počet dětí, kterým poskytujeme vzdělávání v Etiopii na 370, pomohli v Iráku jezídským rodinám, vyslali další
manželský pár na misii, ovlivnili nezasaženou komunitu chudých žen v Etiopii prostřednictvím projektu Kozí farma, poslali finance na nákup Biblí pro Írán, Etiopii i Čínu, podpořili službu sedmi evangelistů v Etiopii, podpořili chudé rodiny
na Kavkaze skrze projekt Kráva do každé rodiny, vyslali pracovní týmy do Turecka a na Sibiř či misijní týmy do Řecka a Moldavska a prostřednictvím Vánoční sbírky zajistili dětem v Tanzanii pravidelnou stravu. Jsme vděční za každého ochotného dárce, za každou vyslanou modlitbu a nasazení a praktickou pomoc všech dobrovolníků.
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Plány na další období (2020)

Dalším naším cílem je probudit ve sborech touhu zasáhnout
ztracené, aby se evangelium dostalo na místo včas, včetně vysílání misionářů do nezasažených zemí. Jako jeden z klíčových
nástrojů k probuzení či procitnutí a k mobilizaci jednotlivců vidíme kurz Kairos, skrze který jsme v loňském roce oslovili 107
lidí, z toho 25 v pilotním kurzu Kairos na Slovensku.

Výzvy

V roce 2019 jsme vydali devět knih v celkovém nákladu 3 700
kusů, dotiskli jsme osm titulů v nákladu 1 900 kusů. Pro jiné,
úzce spolupracující organizace s AC, jsme vydali 18 titulů v nákladu 4 600 kusů. Vydali jsme celkem 6 600 kusů časopisu Život v Kristu. Prodalo se celkem 112 048 kusů knih a různých
brožur a časopisů.

Plány na další období (2020)

Hledáme moudrost od Pána co vydávat. To je klíčové. Ne
Chtěli bychom rozvinout proces vysílání misionářů včetně každá dobrá kniha se bude prodávat. Naopak na některé tituly,
jejich následné péče. Připomínat, že všichni jsme součástí mi- které potřebujeme vydat, musíme sehnat sponzora.
sie, s tím rozdílem, že někteří vycházejí, ale církev za nimi pevně stojí, modlí se za ně a finančně je podepírá a stará se o ně. Modlitební body a výzvy
Poukazovat na důležitost zasáhnout nezasažené, probudit v liModlíme se za dostatek zakázek, aby nakladatelství mohlo
dech naléhavost modlitby a to i prostřednictvím misijní konfe- fungovat. Také hledáme nové nápady a způsoby, jednak pro sarence Za horizonty, konference NOW i prostřednictvím kurzů mostatné produkty v polygrafii a také pro jejich prezentaci.
Kairos.

Modlitební body

• Ochrana a zdraví těch, kteří se rozhodli na misii vyjet.
• Do roku 2022 dalších 10 misionářů vyslaných na misii.
• Další lidi do týmu, kteří by pomohli rozvinout misijní práci.

Bližší informace

www.krestanskyzivot.cz

Bližší informace
www.nehemia.cz

C) Nakladatelství Křesťanský život
(Pavel Bubík)

Zpráva o činnosti za rok 2019

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.
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Finanční zpráva AC
Výroční zpráva dle zákona o církvích

Výroční zpráva o hospodaření

Apoštolská církev je registrovanou církví, která má dle záko- z rozhodnutí řídícího orgánu
na č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
Apoštolská církev nemá dle zákona povinnost zveřejňovat
církví a náboženských společností, oprávnění k výkonu zvláštních údaje o hospodaření.
práv a dle § 7 odst. 3 výše citovaného zákona je povinna zveřejZ důvodu zkvalitnění lepší informovanost členů církve a veňovovat výroční zprávu o výkonu těhto právech:
řejnosti bylo řídícím orgánem rozhodnuto o zpracování Výroční zprávy v širším rozsahu. Součástí Výroční zprávy jsou základa) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního ní informace o činnosti církve v daném roce a zpráva o hospoprávního předpisu
daření.
Práva vyučovat náboženství na státních školách nebylo využito.
Provedené kontroly účetnictví

a hospodaření

b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výko- Audit účetnictví
nu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiApoštolská církev je povinna ověřovat účetní závěrku auditoky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, rem v souladu s § 20 Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
ochranné léčení a ochranná výchova
Duchovenskou službou ve vězeňství bylo pověřeno celkem Údaje o auditorovi:
23 duchovních, duchovenskou službou v ozbrojených silách
BD Audit, s. r. o., Vocelova 342, Kutná Hora, IČ 26439557,
nebyl pověřen žádný duchovní.
číslo oprávnění 375, odpovědný auditor Ing. Vlastimil Říha, číslo oprávnění 2238.
c) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu
Datum provádění auditu:
Církevní sňatky jsou konány v jednotlivých sborech a bylo
5. 12. 2019 – 8. 6. 2020
uzavřeno celkem 471 církevních sňatků s právním účinkem.
Podrobná zpráva založena v archivu účetní jednotky.
d) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu
Byla provozována jedna škola – Vyšší odborná škola misijní Ověřované období:
a teologická (VOŠMT) v Kolíně.
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
e) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislos- Výrok auditora:
ti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obProvedli jsme audit přiložené účetní závěrky Apoštolské církdobného zpovědnímu tajemství; tím není dotčena povinnost ve (dále také „účetní jednotka“) sestavené na základě českých
překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výV souvislosti s výkonem duchovní služby je dodržována ml- kazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019, a přílohy této
čenlivost jednotlivými duchovními.
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní
jednotce jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.
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Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a pocti- byly napraveny a doporučení revizní komise ke zlepšení bylo
vý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Apoštolská církev 31. 12. realizováno. Žádné nové doporučení komise nevydala.
2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
Uložení Protokolu o revizi účetnictví:
končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Protokol o revizi účetnictví je v plném znění založen v archivu účetní jednotky.
Základ pro výrok:
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, který- Finanční zpráva
mi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše od- Příjmy
povědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána
v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souČinnost Apoštolské církve byla v roce 2019 financováladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Ko- na ze dvou hlavních zdrojů. Prvním část příjmů tvoří dle zámorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce ne- kona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uve- mi a náboženskými společnostmi dle § 17 příspěvek na čindených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které nost ve výši 38 823 200 Kč a dle § 15 finanční náhrada ve výši
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vy- 37 401 014 Kč. Uvedené prostředky byly rozděleny dle pravijádření našeho výroku.
del stanovených Konferencí Apoštolské církve na činnost jednotlivých sborů, ústředí církve (včetně zřízených evidovaných
Uložení Zprávy auditora:
právnických osob) a určených fondů. Konkrétní rozdělení je
Zpráva nezávislého auditora je v plném znění uložena v archi- uvedeno v následující tabulce. Na činnost ústředí církve bylo
vu účetní jednotky.
celkem přiděleno 15 300 000 Kč. Druhou nejvýraznější částí
příjmů ústředí církve jsou dary a příspěvky sborů či jednotlivců ve výši 11 875 874 Kč, dotace na mzdy z Úřadu práce ve výši
Interní revize hospodaření
Apoštolská církev ustanovuje v souladu s § 36 Ústavy Apoš- 365 423 Kč a úroky ve výši 1 063 562 Kč.
tolské církve dva revizory účtů, kteří kontrolují hospodaření orV rámci roku 2019 byly spravovány účelové fondy. Rezervgánů církve.
ní fond je určen k vytváření finanční rezervy v souvislosti s postupným poklesem finančních prostředků od státu a pro zaSložení revizní komise:
bezpečení mimořádných výdajů nad rámec běžného rozpočIng. Štěpán Hlavsa, Ing. Monika Bojková
tu – takovým mimořádným výdajem bylo poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci budovy Diakonie v Třinci ve výši
Datum provedení revize:
2 900 000 Kč, přičemž v roce 2019 byl vyplacen doplatek
25. 5. 2020
ve výši 2 600 000 Kč. Stavební fond poskytuje podporu sborům na pořízení budov či jejich rekonstrukce - roce 2019 byly
Ověřované období:
vyplaceny půjčky ve výši 5 200 000 Kč. Misijní fond umožňuje
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
rozvoj sborů ve dvou základních rovinách – v zakládání nových
sborů a v rozvoji zahraniční misie, v roce 2019 byla poskytnuta
Výrok revizní komise:
Účetnictví ústředí Apoštolské církve podává věrný a pocti- podpora v celkové výši 2 688 570 Kč. Studijní fond podporuvý obraz její finanční situace a obsah účetní položek odpovídá je rozvoj individuálního vzdělávání pracovníků církve - na tenskutečnému stavu. Zjištěné drobné nedostatky z minulé revize to účel bylo poskytnuto 137 300 Kč.
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Tabulka - rozdělení příspěvku a náhrady
Rozdělení finanční náhrady §15 (částky uvedené v Kč)
Celkem
náhrada

37 401 014

Výše rozdělené
náhrady

37 000 000

Rezervní fond
nerozdělená
náhrada

401 014

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

7 400 000

3 700 000 3 515 000

Ústředí AC
a EPO

Příspěvek
na sbory

25%

75%

9 750 000

29 250 000

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

38 823 000

Výše
rozděleného
příspěvku
39 000 000

Rezervní fond
nerozdělený
příspěvek
-177 000

Výdaje

Nejvýznamnějším položkou výdajů Apoštolské církve jsou
výdaje na osobní náklady v celkové výši 64 279 676 Kč, z toho
42 311 956 Kč hradily sbory a EPO z vlastních zdrojů či dotací a 529 440 Kč zaslali fyzické osoby jako účelový dar na mzdy.
Ostatními významnými náklady jsou provozní výdaje zabezpečující činnost ústředí církve v celkové výši 3 191 483 Kč. Jedná se zejména o výdaje na zabezpečení provozu budov, aut,
kanceláří, odborů a některých celocírkevních akcí. Mimořádným výdajem nad rámec běžné provozní činnosti byla částečná úhrada probíhající rekonstrukce budovy V Zídkách ve výši
3 179 845 Kč.

Ostatní

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 158.
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185 000

Kontakt
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.: 558 761 571

Bankovní spojení
2000731339/2010

IČO

00489778

www.apostolskacirkev.cz
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