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ŽIJEME PRO MISII A EVANGELIZACI

Jsme mezidenominační organizace, která motivuje a vyzbrojuje stávající církve, sbory i jednot-
livce a napomáhá jim v evangelizační a misijní činnosti tak, aby vznikala funkční společenství 
věřících lidí, zejména na nových místech v ČR, kde taková společenství dosud nejsou.

Poslání a kontakty PROMISE CZ

PROMISE CZ, z. s., má právní formu spolku zapsaného u Krajského soudu v Ostravě.
Datum registrace: 4. 2. 2011
IČO: 22904221

Sídlo a kancelář: Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín 
Tel.: 739 600 008
Mail: info@promisecz.org
Web: www.promisecz.org
Č. ú.: 2400239730/2010 
Datová schránka: ad5opq
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Vznik a rozvoj organizace
Impuls k založení mezidenominační organizace za účelem podpory misijního a evangelizačního pů-
sobení, zejména na nových místech v ČR, přišel v roce 2011 na základě Božího povolání jeho zakládají-
cích členů.

První kroky tehdy ještě „PROMISE – Platformy pro misii a evangelizaci“ směřovaly k rozvoji online 
evangelizačního projektu HledamBoha.cz, který byl v ČR první svého druhu.

V roce 2012 jsme začali rozvíjet projekt kurzů Objevování křesťanství vedoucích k poznání, kdo je Je-
žíš, proč přišel a co to znamená jej následovat.

V letech 2013 — 2016 probíhal Impuls festival jako mezidenominační víkendová akce, jejímž cílem 
bylo povzbudit především mladé křesťany k evangelizaci a misii.

Na Impuls festival navazovaly praktické misijní Impuls týdny pořádané v různých městech ČR jako 
most mezi křesťany a hledajícími.

V roce 2014 jsme se dle nového občanského zákoníku stali spolkem se zkráceným názvem PROMISE 
CZ, z. s.

V tomtéž roce jsme vstoupili do spolupráce na projektu MyLife Workshop, který zve k prozkoumání 
našeho života a objevení Boží lásky a zájmu o nás.
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V roce 2017 došlo k osamostatnění hlavního projektu pod hlavičkou nově registrovaného spolku 
HledamBoha.cz,  jehož cílem bylo vytvoření většího prostoru pro další rozvoj online nástrojů misie 
a evangelizace v ČR.

Zároveň jsme se začali plně věnovat rozšíření kurzů Objevování křesťanství k novým vedoucím 
a překladu dalších kurzů z této britské série.

Na podzim 2018 jsme uspořádali první konferenci Impuls k evangelizaci a misii v Ostravě za účasti 
Craiga Dyera z britské organizace Christianity Explored. V červnu 2019 proběhl další ročník Impuls 
festivalu s praktickou misijní službou pro Český Těšín.

V roce 2020 jsme pracovali na rozvoji projektu Objevování křesťanství a nově i projektu MyLife 
Workshop. Jsme vděční, že se nám v podmínkách globální pandemie podařilo převést naši službu 
do online prostoru, díky čemuž se šíření evangelia skrze naše nástroje ani v této době nezastavilo. 
Bližší informace se můžete dočíst na dalších stránkách této výroční zprávy.
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Tým v roce 2020
Jiří Pospíšil — předseda

Mgr. Jan Fojcik, Henryk Molin — místopředsedové

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D., Ing. Kateřina Šurmanová — členové Rady

Mgr. Kristina Chlebková, Bc. Marek Schulhauser, Ing. Lukáš Walach — členové Revizní komise

Stanislav Boszczyk, Kristian Lande — členové organizace

Realizace projektů:

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. — vedoucí projektu Objevování křesťanství

Gabriela Hlawiczková — koordinátor distribuce Objevování křesťanství

Jiří Král, Mgr. Petr Šedý — školitelé a vedoucí online kurzů Objevování křesťanství

Mgr. Barbora Bačíková — koordinátor kurzů Slovo jeden jednomu

Ing. Kateřina Šurmanová — vedoucí projektu MyLife Workshop, administrativa

Michal Bareš, Jiří Pospíšil — spolupracovníci na školení kurzů MyLife Workshop
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SLOUŽÍME PRO MISII A EVANGELIZACI

PROJEKT OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ

Nová verze kurzu Objevování křesťanství

Kurzy Objevování křesťanství slouží k šíření dobré 
zprávy mezi hledajícími na základě studia Bible. Kurzy 
velmi srozumitelně představují, kdo byl Ježíš, proč při-
šel a co očekává od těch, kteří jej chtějí následovat.

Jsme Pánu Bohu vděční, že se nám na počátku roku 
2020 pod vedením Kateřiny Šurmanové podařilo vydat 
novou sedmidílnou verzi kurzu Objevování křesťanství 
s novými videonahrávkami na flashdisku. Také příruč-
ka pro vedoucí je podrobnější a materiály v novém 
designu nás vyzývají k zodpovězení otázky: „Jakou 
nejlepší zprávu jsi kdy slyšel?“
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Online kurzy

Propagace nové série byla zbrzděna přicházející pandemií,  
a proto jsme přistoupili k vydání online verze.

V roce 2020 jsme v návaznosti na pandemii vydali online verzi 
kurzů Objevování křesťanství, Objevování učednictví a nově také 
kurzu Objevování života, což nám umožnilo zorganizovat  
4 běhy těchto online kurzů.

Věřící i hledající lidé tak napříč Českou a Slovenskou republikou 
mohli při studiu Bible prožívat vzájemnost, mezigenerační a me-
zidenominační jednotu a blíže poznávat Ježíše Krista navzdory 
pandemické situaci.

Kurzy tak sloužily k budování nových vedoucích (pět vedoucích 
vedlo skupinku poprvé), k povzbuzení věřících, k zakládání sbo-
ru a také 2 lidi na nich uvěřili.

Hlavním cílem pořádání kurzů ovšem bylo povzbudit další ve-
doucí k otevření vlastních online kurzů.

Svědectví z online kurzu Lucie Bodenstein, kde uvěřily dvě ženy, 
je k dispozici na Facebooku: 
https://m.facebook.com/watch/?v=597411661144334.
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Svědectví Dariny Kováčové z Žitavan, která se po třech online kurzech Objevování křesťanství  
rozhodla vést vlastní biblickou skupinku online:

„Ja som vďačná za tie stretnutia, lebo mi priblížili nesmiernu Božiu moc a lásku, dobrotu a múdrosť 
Božiu, ktorá sa prelína od starého do nového zákona. A som vďačná Pánovi, že mi pripomenul moju 
hodnotu Božej dcéry a povzbudil ma využívať výsady Božej princeznej. Učím to aj vnučku, že je Božou 
princeznou. Vďaka Pane, že som mohla byť v tvojej škole. Amen. S láskou Darina a ďakujem za dobrých 
a svätých ľudí, ktorých som tam stretla.“

Podobně jako Darina se 12 vedoucích rozhodlo vést misijní skupinky online.

Celkově v ČR proběhlo 16 skupinek Objevování křesťanství, z toho 7 s nový –
mi vedoucími, 5 skupinek Objevování učednictví, 1 skupinka SOUL a 2 sku-
pinky Objevování života. V celkovém součtu se všech kurzů zúčastnilo 384 
lidí, z nichž bylo 72 hledajících. Z těchto hledajících se 23 po skončení zapoji-
lo do místního společenství. 

V roce 2020 proběhlo celkem 7 školení a 5 prezentací. V rámci online školení 
byl v ČR uveden kurz Objevování života a proběhla také 2 školení nových 
misijních materiálů Slovo jeden jednomu. 
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Nový kurz Slovo jeden jednomu

Evangelium JASNĚ ! MOST

V roce 2020 jsme intenzivně pracovali na 
misijních materiálech Slovo jeden jedno-
mu. Roli koordinátorky vydání kurzů se 
ujala nová kolegyně Barbora Bačíková, díky 
níž byly materiály dokončeny. Jsme za ni 
Pánu Bohu moc vděční.
Světlo světa tak spatřila jedenáctidílná sé-
rie Slovo jeden jednomu provádějící Jano-
vým evangeliem. Materiály jsou určeny pro 
studium ve dvojicích. V roce 2021 budeme 
usilovat o to, aby se materiály dostaly k co 
největšímu počtu lidí.

Kurzy jsou v online podobě k dispozici 
zdarma na adrese www.promisecz.org/
slovo. V tištěné podobě jsou k zakoupení  
v našem e-shopu.

Pod vedením Daniela Chlebka a Jiřího Pospíšila 
byla dokončena aplikace na mobilní telefony 
ve verzi pro Android ke sdílení dobré zprávy  
„Evangelium JASNĚ ! MOST“, která byla stažena 
158 uživateli. 

Ke stažení zde: www.promisecz.org/most. 

Zpracovala: Šárka Koníčková 

Materiály „Slovo jeden jednomu“ 
ke stažení:

http://www.promisecz.org/slovo
http://www.promisecz.org/slovo
http://promisecz.org/materialykekurzum/
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Kurz MyLife Workshop dává účastníkům na 6 setkáních pro-
stor k hlubšímu zkoumání toho, kým jsme a kam směřujeme. 
Během tohoto procesu, založeném na osobním zamyšlení  
a sdílení, účastníci objeví, že Bůh má o ně větší zájem, než 
kdy tušili.

Proto je tento kurz skvělý pro hledající, kteří ještě nejsou 
připraveni číst Bibli, a tak vhodným způsobem doplňuje sérii 
kurzů Objevování křesťanství. 

PROJEKT MYLIFE WORKSHOP

Učednický kurz MyLife in Christ

Pro absolventy MyLife Workshopu jsme přeložili 
a vydali návazný kurz MyLife in Christ od stejného 
autora, Dietricha Schindlera. Je určen pro nové, 
ale i dlouholeté, Kristovy učedníky, aby je vedl 
k osobnímu posvěcení v Ježíši Kristu. Obsahuje 
6 nových témat: Identita, Jistota, Hlad po Bohu, 
Svoboda, Zralost a Poslání.

Svědectví účastnice Anety z Havířova, která  
našla osobní vztah s Bohem cca rok po kurzu:

„Z účasti na kurzu jsem si, mimo opravdových 
přátel, což je čím dál tím vzácnější, odnesla větší 
nadhled na život... Tím, co jsem získala, je také 
vděčnost, naděje a víra v něco, co nás hluboce 
přesahuje. Všem těm, kteří možná právě v tuto 
chvíli stojí na křižovatce svého života, bych dopo-
ručila MyLife Workshop absolvovat. Průvodci vás 
nenáročnou formou zapojí do hlubších sfér života 
a pomohou vám nalézt sebe sama, vyléčit staré 
rány a znovu objevit krásu života.“



Zpracovala: Kateřina Šurmanová 
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Kniha Je čas přeřadit: Cesta k násobení v zakládání sborů

Licence k vedení kurzů MyLife

Na podporu zakládání sborů založeném na obrácení nových lidí jsme přelo-
žili knihu Dietricha Schindlera „Je čas přeřadit“. Kniha dokáže čtenáře nadch-
nout novými myšlenkami a nápady pro zakládání sborů, misii a evangelizaci. 
Po pětatřiceti letech zakládání sborů v Německu nás autor provádí rozjez-
dem této služby, jejím růstem, přes krize, až k násobení, ve kterém je vidět 
Boží velikost.

Kniha je k zakoupení v našem e-shopu. 

Pro vedení kurzů MyLife Workshop a MyLife in Christ je potřeba získat licenci od autora. Proto pro nové vedoucí 
těchto kurzů pořádáme online prezentace a školení, kde se s obsahem, způsobem vedení a podmínkami kurzů 
seznámí a vyzkoušejí si absolvovat první setkání. V roce 2020 jsme uspořádali 4 online prezentace, 4 online školení 
a 1 školení osobní formou ještě před pandemií. Průběžně si navzájem předáváme své zkušenosti a svědectví, aby-
chom kurz mohli dále dolaďovat pro podmínky v ČR a předávat novým vedoucím. 

Zpětná vazba Luďka a Lenky S., vedoucích z Liberce, kteří se hledajícím věnují dlouhodobě:

„Udělali jsme výbornou zkušenost a brzy chceme rozjet další běh kurzu. Všechny povzbuzujeme, ať do 
toho jdou! Je to něco docela jiného, nežli způsoby evangelizace, jak jsme je doposud znali.“

http://promisecz.org/produkt/je-cas-preradit/
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KONFERENCE PROMISE CZ: 
IMPULS K EVANGELIZACI A MISII „V DNEŠNÍ DOBĚ“

V roli hlavních mluvčích online konference na Zoomu vystoupil Craig Dyer z Christianity Explored Minist-
ries a Dietrich Schindler, autor misijních materiálů MyLife.

Dietrich a Craig shodně zdůraznili, že právě teď, kdy jsme spoutáni restrikcemi způsobenými pandemií, 
podobně jako Pavel okovy ve vězení (2 Tim. 2,9), Boží slovo spoutáno není, ba naopak, je příhodný čas na 
to, aby misie, jako jedna z klíčových funkcí církve, vystoupila do popředí (Skutky 13,1-3). 

Konference dále probíhala ve dvou panelech: 
1. Misijní kurzy.
2. Evangelizace navzdory pandemii. 

Dietrich Schindler představil kurzy MyLife Workshop a MyLife in Christ, 
které skrze sebepoznání vedou blíže k Bohu. Proběhlo také první školení 
kurzu MyLife in Christ. 
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Craig Dyer prezentoval učednický program Objevování křesťan-
ství, složený z kurzů Objevování života, křesťanství a učednictví, 
založený na solidním biblickém studiu. Craig nás také provedl 
školením ke kurzu Objevování života. Se svědectvím vystoupili 
vedoucí kurzů Petr Luhan, David Pasz a Milan Michalko.

V panelu Evangelizace navzdory pandemii se podělil o svou 
zkušenost David Piksa, který v rozhovoru s Kateřinou Šurmanovou 
popsal své zkušenosti s evangelizací v ulicích. Dále vystoupil Jiří 
Pospíšil s praktickým návodem, jak vést online setkání. Šárka Ko-
níčková popsala tendence vývoje informačních a komunikačních 
technologií a jak se na ně připravit.

Děkujeme tlumočníkům, moderátorům, IT dobrovolníkům a celému organizačnímu týmu za pomoc s pří-
pravami konference a také sboru KC Naděje za poskytnutí Zoom platformy.

Videa z konference jsou k dispozici na YouTube kanále PROMISE CZ. 

Zpracovala: Šárka Koníčková 

http://www.youtube.com/channel/UCEL5MEqcW8_qvybc9gX-N8w/playlists
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3. HOSPODAŘÍME PRO MISII A EVANGELIZACI 

Náklady 2020 Kč

Spotřeba materiálu  21 759

Cestovné 6 165

Služby 383 418

Mzdové náklady 439 114

Sociální a zdravotní pojištění 111 937

Ostatní náklady 19 126

Celkem 981 519

 Výnosy 2020

Dary donátorů a dárců 899 541

Prodej materiálů a licencí ke kurzům  81 978

Celkem  981 519

 

Poznámka: Služby – především překlady 
materiálů ke kurzům, sazba a tisk materiá-
lů, dabing a grafika videí, dále licenční po- 
platky, propagace, nájemné, účetní služby, 
webhosting, poštovné, telefon, internet, 
vzdělávání, atd. 

Revizní komise provedla kontrolu účetnic-
tví organizace za rok 2020 a shodla se, že 
uskutečněné výdaje spolku jsou v souladu 
se stanovami, účetnictví je vedeno řádně 
podle předpisů pro neziskový sektor 
a dává přehled o skutečném stavu příjmů 
a výdajů.

V Českém Těšíně dne 12. 5. 2021

Marek Schulhauser  
Kristina Chlebková  
Lukáš Walach 
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PODĚKOVÁNÍ

Dárci

Vedoucí kurzů, dobrovolníci a obchodní partneři

Modlitební partneři

Děkujeme všem níže uvedeným dárcům, a stejnou měrou i těm, kteří si nepřáli být jmenováni, za obětavou finanční podporu, ale také za jejich 
zájem, povzbuzení a modlitby.

Nadace: F-nadace

Firmy: CZECHmetal, s. r. o., RH elektro, s. r. o., Web a hosting, s. r. o., ZABI CZECH, s. r. o.

Sbory a církve: KC Naděje Bučovice, CB Čelákovice, CB Tábor, KřSb Pyšely, SCEAV Frýdek-Místek.

Jednotlivci (1000 Kč a více): L. Barešová, A. Baťhová, L. Bodenstein, B. Čížková, J. Farnik, M. Halama, M. Hlawiczka, P. Chudíková, Š. Koníčková, 
Kováčovi, J. Kozelková, I. Kulhánková, H. Molin, Ž. Molinová, R. Motyková, L. Nová, P. Pelikán, M. Pípal, A. Pípalová, P. Plaňanský, M. Přikryl, A. Ro-
sický, M. Schulhauser, T. Skotnica, S. Sýkorová, P. Šedý, M. a D. Šimkovi, K. Šurmanová, J. a L. Tomanovi, T. Vachutka, V. Veselá, J. F. Vinklárek, 
E. Volná, E. Zagorová, J. Zářický. 

Děkujeme všem vedoucím kurzů za vaše nadšení pro sdílení evangelia a za vaši zpětnou vazbu k našim materiálům. Je pro nás velice cenná. 
Děkujeme všem dobrovolníkům za vaši ochotu a pomoc. A děkujeme všem obchodním partnerům za skvělou spolupráci s vámi. 

Základem naší služby však je činění Boží vůle pro růst Božího království. Děkujeme Bohu za Jeho vedení, milost a zaopatření, které v průběhu 
služby prožíváme. A děkujeme vám všem, kteří se za naši službu i za šíření evangelia v ČR modlíte. Prosíme, vytrvejme společně i nadále.

Tým PROMISE CZ
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