2021
Výroční zpráva

Tým v roce 2021
Členové organizace :
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
Mgr. Barbora Bačíková, Michal Bareš, Stanislav Boszczyk, Dr. Cecilia Brasset, Jiří Král,
Kristian Lande, Renáta Mrázová, Miloslav Šimek, Danuše Šimková,
Martina Valchářová - členové organizace
Realizace projektů :
Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. — vedoucí projektu Objevování křesťanství
Ing. Kateřina Šurmanová — vedoucí projektu MyLife Workshop, administrativa organizace
Mgr. Barbora Bačíková, Martina Valchářová — koordinátor kurzů Slovo jeden jednomu
Renáta Mrázová - koordinátor kurzů Objevování křesťanství
Gabriela Hlawiczková — koordinátor distribuce Objevování křesťanství
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Setkání PROMISE CZ 10.12.2021, zleva a shora dolů:
Jirka Pospíšil z Bučovic, Katka Šurmanová,
Šárka Koníčková, Jirka Král, Jiří Pospíšil z Prahy,
Renáta Mrázová, Martina Valchářová, Veronika
Benková, David Živor, Luděk a Lenka Smolíkovi,
Miloš a Danuše Šimkovi, Henryk Molin, Kristina
Chlebková.

Jsme vedeni slovy z 2.Tim 2,2:
„A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky,
svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit
zase jiné.“

+
Název organizace: PROMISE CZ, z. s.
Datum registrace: 4.2.2011
IČO: 22904221
Adresa sídla: Kunín 167, 742 53
Statutární zástupce: Jiří Pospíšil
Telefon: 739 600 008
E-mail: info@promisecz.org
Web: www.promisecz.org
Č.ú.: 2400239730/2010

3.

Matouš 28,18-20:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky..."

Poslání PROMISE CZ
Podporujeme misijní a evangelizační
působení stávajících a nově vznikajících
společenství. Chceme motivovat
a vyzbrojovat stávající církve, sbory
i jednotlivce a napomáhat jim
v evangelizační a misijní činnosti tak, aby
vznikala funkční společenství věřících lidí,
zejména na nových místech v ČR, kde
taková společenství dosud nejsou.

PROMISE CZ je mezidenominační organizace, která působí na poli
misie a evangelizace v ČR již od roku 2011 a postupně rozšiřuje
službu podpory církví, sborů i jednotlivců svými vzdělávacími
aktivitami i rostoucí paletou misijních nástrojů.
Toužíme vidět Českou republiku celou prodchnutou živými
rostoucími společenstvími a sbory, které využívají veškeré
dostupné zdroje a způsoby k představení radostné zprávy
o záchraně v Ježíši všem hledajícím.
Naší touhou je tak vidět na místech, kde nejsou
společenství, skupinky věřících lidí, kteří se společně modlí,
studují Boží slovo a snaží se oslovit nevěřící lidi ve svém
okolí do té míry, že rostou a integrují se jako sbor (jedné
z existujících křesťanských církví) do těla Kristova. Stejně
tak toužíme vidět všechny stávající sbory jako živá
a rostoucí společenství.
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Vize PROMISE CZ

SLOUŽÍME PRO MISII A EVANGELIZACI
Poporujeme šíření evangelia na internetu.
Dočtete se více v části Online kurzy: trojí ovoce. Připojte se do našich online kurzů na www.promisecz.org.

Zprostředkováváme nástroje pro šíření evangelia
Vytvořili jsme učednický program, který oslovuje Kristovy učedníky a nové hledající v různých fázích jejich cesty. Grafika na vedlejší
straně i další kapitoly této výroční zprávy Vám jej přiblíží.
1. Představení Krista (evangelizační kurz MyLife Workshop, aplikace Evangelium jasně / MOST, akce Impuls festival)
2. Poznávání Krista (kurzy Objevování života, Objevování křesťanství, studium ve dvojici Slovo jeden jednomu)
3. Život s Kristem (kurzy Objevování učednictví, MyLife in Christ)
4. Nový vedoucí, který představí Krista někomu dalšímu, atd. (Zmocňující víra, připravovaný kurz MyLife Leadership)

Chcete se o našich nástrojích dozvědět ještě více?
Motivujeme a připravujeme ke sdílení dobré zprávy.
Domluvte si školení nebo prezentaci ve Vašem sboru a kontaktujte Martinu Valchářovou: martina.valcharova@promisecz.org,
tel. 721 862 150.
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6.

CÍLOVÁ SKUPINA
Naší cílovou skupinou jsou křesťané 15–50 let, kteří jsou otevření motivaci a přípravě na předávání
evangelia hledajícím lidem pomocí misijních kurzů.
Skrze skupinu vedoucích misijních a učednických kurzů zasahujeme naši druhou cílovou skupinu: hledající lidi od 15 let a výše, kteří
jsou otevření nacházet odpovědi na otázky po smyslu života v Bibli a křesťanství.

7.

POČTY SKUPINEK
Od roku 2014 do roku 2021 prošlo
našimi misijními a učednickými kurzy
955 hledajících lidí, z nichž se 383
zapojilo do společenství křesťanů ve
sborech a církvích, což je 40 % ze
zúčastněných hledajících.
Motivujeme také vedoucí kurzů, aby si k sobě
přibírali pomocné vedoucí, kteří budou moci do
budoucna vést další misijní skupinky již
samostatně. Tento proces multiplikace nazýváme
misijně-učednické skupinky.

Děkujeme Pánu Bohu za práci každého jednoho vedoucího.
Pokud se na kurz chystáte, dejte nám prosím vědět a rádi se za Vás budeme modlit.
8.

ONLINE KURZY: TROJÍ OVOCE
Jsme Pánu Bohu vděční, že si online kurzy
použil k budování našich spolupracovníků
a nových vedoucích, výkladu Božího slova
zkušenými řečníky a přivádění nových lidí
ke Kristu.
Díky online kurzům jsme se propojili s Danou a Milošem
Šimkovými, Renátou Mrázovou, Martinou Valchářovou
a Jirkou Pospíšilem z Prahy, kteří se stali našimi aktivními
spolupracovníky.
Renáta a Martina se zapojily do týmu Objevování křesťanství
jako koordinátorky. Martina nejprve nahradila Barboru
Bačíkovou ve vedení Slova jeden jednomu a dále ji Pán Bůh
vedl, aby se připravovala na převzetí vedení projektu
Objevování křesťanství.
Dana se stala členkou revizní komise a Jiří Pospíšil se
významně podílel na korekturách připravovaných kurzů.
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Naši noví spolupracovníci
Zleva a shora dolů:
Martina Valchářová,
Renáta Mrázová,
Miloš a Danuše
Šimkovi
a Jirka Pospíšil.

Noví učedníci z online kurzů
Díky online kurzům jsme našli efektivní způsob, jak pracovat s nově příchozími,
kteří si nezapnou kameru, ani mikrofon. Osvědčilo se nám mít člena skupiny, který
s těmito lidmi chatuje a snaží se je vtahovat do setkání.
Jeden z účastníků kurzu Zmocňující víra si nezapínal kameru, jen s námi chatoval. Po pár lekcích se osmělil a začal
s námi komunikovat pomocí hlasu a kamery. Na prvním setkání následného kurzu MyLife in Christ se s námi pomodlil
vlastními slovy za přijetí Pána Boha. Díky této zkušenosti pro nás online kurzy získaly nezastupitelné místo v rámci
evangelizace, protože tento účastník by nikdy na podobnou skupinku na živo nepřišel.
"Děkuji Pánu Bohu, že jsem na své cestě ke Kristu (možná přesněji s Kristem) potkal také kurzy Objevování křesťanství
a Objevování učednictví. Pomohly mi naplno si uvědomit, že dobrá zpráva o našem vykoupení a naději je tu opravdu pro
všechny a že její sdílení s ostatními, bez ohledu na denominaci, je okamžikem, kdy se stáváme „kristovci“. Přijmout křest
v dospělosti pro mě znamenalo ve svém srdci nalézt Boží lásku a odpuštění." Bohumír Večerek (nejprve účastník online
kurzů Objevování křesťanství a Objevování učednictví, nyní již vedoucí kurzu Objevování křesťanství)
"Když jsme se po sdílení a hledání Boží vůle za sebe modlili, Olda (již dlouhou dobu chodící do kostela) vyslovil přání
o modlitbu za přijetí Pána Ježíše do svého života za svého osobního Spasitele. Rádi jsme se s ním modlili." Vedoucí online
kurzu Renáta Mrázová
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Řečníci a vedoucí skupin
Proběhlo celkem 5 online kurzů (Objevování učednictví, Zmocňující víra, MyLife in Christ,
Objevování křesťanství a Slovo jeden jednomu) a jsme vděčni za každého jednoho
povzbuzeného účastníka, vytrvalé vedoucí a za Božím slovem obdarované řečníky.
Děkujeme za službu všem vedoucím online kurzů. Kromě nových spolupracovníků vedl kurzy Jirka Král,
Václav Jarolímek, Lída Pohanková, Mirek Přikryl, Martin Kop a Petr Šedý.
Děkujeme také našim řečníkům, vedoucím sborů a služeb: Michalu Šourkovi (ČCE), Janu Fojcikovi (SCEAV), Marku
Titěrovi (BJB), Jarku Plevovi (BJB), Petru Cimalovi (CB), Pavlu Paluchníkovi (CB), Alžbětě Hanychové (ČCE), Jirkovi Královi
(SCEAV), Martinu Kopovi (CB), Dalimilu Staňkovi (CB), Davidu Živorovi (BJB) za jejich výborný výklad Božího slova ať už
z listu Filipským nebo z listu Jakubova.
Stejně tak jsme vděčni, že vystoupení řečníků v loňském kurzu posloužila ke vzniku videí, které jsou součástí nového kurzu
Objevování života. Podívejte se na videa s Davidem Novákem (CB), Martinem Moldánem (AC), Petrem Húštěm (Ksb), Idou
Pencovou (AC), Tomášem Tyrlíkem (SCEAV), Keteřinou Hodecovou (BJB) a Petrem Plaňanským (KS)
na našem Youtube kanále.

11.

Odkaz na videa na Youtube

+

NÁSTROJE PRO ŠÍŘENÍ EVANGELIA
Kromě již zmiňovaného kurzu Objevování života jsme v loňském roce upravovali
kurz Zmocňující víra a vydali aplikaci Evangelium JASNĚ / Most pro iOS.

Objevování života
Kurz Objevování života odhaluje všechny ty malé bůžky, kteří nám slibují spoustu štěstí, ale dávají ho jen hodně málo. Kurz
postupně prochází příběh Bible (stvoření, pád, vykoupení, nové stvoření) a ukazuje, že naši nejhlubší touhu po štěstí může
uspokojit jen jediná osoba. Nejlepší dar, který nám Bůh může dát, je On sám.
Kurz Objevování života má jasně promlouvat k těm lidem, kteří se nepovažují za nábožensky založené
a nikdy nečetli Bibli. Má také stimulovat hlubší diskusi mezi Kristovými následovníky.
Na sedmi setkáních se probírají jednotlivé aspekty Boží úžasné povahy: Dobrý Bůh | Důvěryhodný Bůh |
Štědrý Bůh | Bůh, který osvobozuje | Bůh, který dává naplnění | Bůh, který dává život | Radostný Bůh.
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Zmocňující víra

+ tak, aby se
Tento kurz byl sestaven se záměrem posílení věřících
stávali věrnými učedníky Ježíše Krista a obstáli ve zkouškách,
na které list Jakubův poukazuje.
Kurz byl původně vytvořen Graysonem Jonesem z USA a přeložen Davidem Živorem,
který jej předložil jako nástroj vhodný pro další vedoucí. Po schválení Radou jsme jej
testovali v našem online kurzu a část týmu vedoucích se podílela na zjednodušení
a zkrácení kurzu. Těší nás, že první rok proběhlo již 9 skupin.

Víra, která je zkoušená
Kniha Jakub je jednou z nejrelevantnějších a nejpraktičtějších knih celé Bible. Jakub mluví
ke všem křesťanům, když říká: „Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že
mu stačí naslouchat!“ (Jakub 1,22). Jakub věří v praktickou víru, která nese ovoce, a proto
nám ve svém spisu ukazuje, jak je živá víra schopná překonat všechny situace. Dnes, víc
než kdy dřív, potřebujeme přesně ten typ víry, který Jakub učí, abychom mohli stát ve
zmocňující víře. Šest setkání kurzu se zabývá principy této zmocňující víry.
13.

Aplikace Evangelium JASNĚ! (Most)
Tato aplikace umožňuje sdílet evangelium pomocí mobilní
platformy a je určena pro křesťany, kteří se chtějí podělit
o dobrou zprávu s kamarády a se známými. Může však sloužit
přímo i pro hledající při samostatném procházení aplikace.
Evangelium JASNĚ! obsahuje tyto tři části:
Sdílej evangelium
Kroky k přijetí Ježíše
Odpovědi na těžké otázky
Jsme vděční, že se nám v loňském roce podařilo dokončit verzi pro iOS. Odkazy ke
stažení najdete na webu promisecz.org/most a také zde: Google a Apple.

14.

Pro koho je určena,
co obsahuje
a jak se ovládá?

MOTIVUJEME A PŘIPRAVUJEME KE SDÍLENÍ
DOBRÉ ZPRÁVY

KURZY ZE SÉRIE
Edice kurzů Objevování křesťanství je založena na studiu
Bible, postupně představuje Ježíše Krista a ukazuje, kým
je Ježíš, proč přišel a co znamená ho následovat.
Základní kurz Objevování křesťanství sestává ze 7 setkání a je založen na
studiu Markova evangelia.
Jsme Pánu Bohu vděční, že náš dlouhodobý spolupracovník Jirka Král se stal
hlavním školitelem kurzů Objevování křesťanství. V letošním roce vedl
4 školení, z nichž byly tři online.
Kurzy byly dále propagovány ve sborech v Litoměřicích, Přešticích,
v Kdyni, v Domažlicích a ve Zlíně.
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Objevování učednictví je určeno Vám, kteří stojíte na začátku cesty s Pánem Bohem.
Pomůže Vám porozumět, co to znamená následovat Krista v dnešní době, a povzbudí
vás, abyste začali kráčet v Jeho stopách s jistotou.
Cílem kurzu Objevování učednictví je poskytnout vám čas a prostor k zamyšlení nad
tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život.
Tato cesta listem apoštola Pavla Filipským vám pomůže přemýšlet o důležitých
otázkách, například: jak si mohu být jist, že jsem křesťan, nebo o čem život vlastně je.
Kurz Objevování učednictví ukazuje na důležitost hlubokého vztahu k Bohu a vede vás
k tomu, abyste tento vztah dále budovali - ke každodennímu studiu Bible a rozhovoru
s Bohem.

Kurz SOUL je obdobou základního kurzu Objevování křesťanství upravenou pro mladou
generaci. Jeho cílem je seznámit účastníky s dobrou zprávou o Ježíši. Pomocí tvořivé směsi
biblických studií, přednášek, videí, aktivit a diskusí umožní skupině mladých lidí (15+) projít
celé Markovo evangelium. Budou objevovat Ježíšovu totožnost, jeho poslání a povolání pro
jejich život – kým Ježíš je, co přišel udělat a jak bychom měli odpovědět.
16.

Slovo jeden jednomu
Slovo jeden jednomu provází interaktivním způsobem Janovým evangeliem. Velmi
dobře graficky zpracovaná kniha je vhodná ke studiu ve dvojici s lidmi toužícími
poznat dobrou zprávu o Ježíši Kristu.
Během roku 2021 proběhlo online školení Slovo jeden jednomu a 11 skupinek ve kterých se sdílelo Slovo jeden
jednomu.

Vedoucí Jarda pořádal kurzy v psychiatrické léčebně, kde se obrátili dva pacienti a další se zapojili do studia Bible.
Kurzy byly propagovány s našimi dobrovolníky na Kristfestu, na Křesťanské konferenci a také na konferenci
PROMISE CZ viz str. 21.
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Misijní kurz MyLife Workshop
Můj život stojí za to, abych ho prozkoumal
Autor kurzu, Dr. Dietrich Schindler, mezinárodní leader
zakladatelů sborů, říká:
Často se stává, že lidé slyší novou myšlenku a reagují: "Tohle
je zajímavé, nikdy jsem o tom takto nepřemýšlel, musím o tom
přemýšlet." Řeknou to, ale ve většině případů o tom pak již
nepřemýšlejí.
Good
Kurz MyLife Workshop znovu a znovu klade důraz
na přeproducts
mýšlení o sobě. V každé ze šesti lekcí dáváme účastníkům
always
prostor na to, aby se zamysleli nad svým životem a zapsali si,
o čem uvažují. Teprve když budeme mít možnost promyslet
hluboké otázky našeho života, můžeme dojít k dobrým
závěrům ohledně evangelia Ježíše Krista.

Evangelium
JASNĚ
MOST

Lidé v postmoderní době nemají rádi předem hotový materiál a na MyLife Workshopu se jim líbí to, že ho mohou sami
rozvíjet pomocí dialogu s druhými a tím, že pracují na své
MyLife mapě. Je to mnohem více organické, je to mnohem
osobnější, je to pro ně jedinečné.
18.

V roce 2021 jsme pro vás připravili českou verzi autorových
videí o kurzu, které naleznete na YouTube kanále PROMISE CZ
v playlistu MyLife Workshop - pro vedoucí a pro účastníky,
nebo na stránkách www.mylifeworkshop.cz.

Zpětné vazby od účastníků
MyLife Workshopu
"Změnilo mi to přemýšlení o tom, co je křesťanství." (účastník
z Brna)
"Konečně jsem si mohla sednout a přemýšlet o svém životě."
(žena se 4 dětmi)
„Kurz mi pomohl vnímat můj život jako v podstatě spokojený,
naplněný.“ (Martina ze Slavkova u Brna)
„Při MyLife Workshopu jsem najednou viděla, že právě ty nejtěžší
chvíle v životě mě vystřelily nahoru. Předtím jsem viděla jen ty
problémy. Našla jsem nový náhled na svůj život.“ (účastnice,
která absolvovala kurz v období, kdy nemohla najít práci; na
návazných setkáních po kurzu uvěřila, našla s Bohem osobní
vztah a zapojila se do organizování skupinky pro podobné ženy;
dodnes hovoří o tom, že MyLife Workshop byl ten zlomový
okamžik, kdy začala o Bohu přemýšlet a poznávat ho)
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Učednický kurz MyLife in Christ
Můj život stojí za to, abych následoval Krista
MyLife in Christ je volně návazný program pro absolventy
kurzu MyLife Workshop, kteří chtějí dále pokračovat
a dozvědět se, co to znamená stát se Ježíšovými učedníky.
MyLife in Christ má 6 lekcí a vede účastníky k učednictví
a proměně života do podoby Ježíše Krista. Základem je
nová Identita, kterou dostáváme v Kristu, a která se
následně projeví Jistotou v Kristu, Hladem po Bohu,
Svobodou a Zralostí v Kristu, což vše ústí do nového
Poslání, ke kterému jsme povoláni. Toto jsou témata jednotlivých lekcí. Proměna života probíhá zevnitř ven, nikoli
naopak, což znázorňuje i nový typ používané MyLife mapy.
Také tento nový kurz workshopového typu se v roce 2021
dostával do povědomí českých sborů a je stále více
používán k budování Kristových učedníků.
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Konference PROMISE CZ
Na konci listopadu jsme uspořádali online konferenci PROMISE CZ s cílem
povzbudit křesťany čelit výzvám v evangelizaci navzdory překážkám spojených
s pandemií.
Petr Plaňanský zdůraznil roli jednoty navzdory názorové pluralitě. Vyzdvihl
důležitost pokorného hledání problémů nejprve v nás a také projevování
náklonosti k potřebným lidem. Karel Hlaváček popsal postupy, jak v dnešní
době postpravdivé rozpoznat dezinformace. Robert Sinnon vyzdvihl důležitost
upřímnosti, otevřenosti a transparentnosti v učednictví pro růst církve. Šárka
Koníčková pak představila učednický program PROMISE CZ (viz. str. 6).
Oba hlavní řečníci Dietrich Schindler a Richard Borgonon se shodli na třech
pilířích evangelizace: modlitbě, zvaní ke studiu Bible jako základ pro poznávání
Ježíše a pro učednictví, a v neposlední řadě na Boží aktivitě. Dietrich pak
vyzdvihl význam každodenních rozhovorů s lidmi v našem okolí, upřímného
naslouchání a modlitby. Podtrhl také důležitost přijetí pozvání do Božího
království, kde nás Pán Bůh proměňuje. Dietrich dále uvedl podrobný návod, jak
z miniskupinky vytvořit sbor. Oba hosté pak zodpovídali dotazy.
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Výzvy v evangelizaci po 2. roce
pandemie.
Záznamy videí jsou k dispozici na
Youtube kanále PROMISE CZ.

Richard Borgonon
spoluautor kurzu
Slovo jeden
jednomu vedl
školení pro budoucí
vedoucí kurzu.

Děkujeme řečníkům, překladatelům, moderátorům a především Pánu Bohu za inspirativní konferenci.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

Revizní komise provedla kontrolu
účetnictví organizace za rok 2021 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.
Dne 4. 5. 2022
Marek Schulhauser, Kristina Chlebková,
Danuše Šimková
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Náklady:

Výnosy:

Spotřeba materiálu 52 991
Cestovné 17 544
Služby 239 688
Mzdové náklady 595 857
Sociální a zdravotní pojištění 193 805
Ostatní náklady 16 986
Celkem 1 116 871

Dary donátorů a dárců 1 008 203
Prodej materiálů ke kurzům 54 768
Certifikáty ke kurzům 20 800
Příspěvky Úřadu práce 33 100
Celkem 1 116 871
Výsledek hospodaření 0

Poznámky:
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, balicí materiál, notebook, tiskárny, příslušenství k PC, atd.
Služby – překlady materiálů ke kurzům, sazba a tisk publikací, dabing a grafika videí, licenční poplatky,
propagace, webové služby, nájemné, účetní služby, telefon, internet, konferenční poplatky, atd.
Ostatní náklady – zákonné pojištění zaměstnanců, nemocenské, ost. pojištění a poplatky, repre,
kurzové ztráty, atd.

Poděkování
Jsme Pánu Bohu vděční za vše, co skrze nás v loňském roce činil navzdory všem překážkám
a žasneme nad Jeho velikostí a dobrotou.
Děkujeme Vám všem, kteří jste v tomto roce přispěli k chodu naší organizace ať už svou
svědomitou prací, darem, modlitbou, vzácnou radou, slovy podpory či dobrým skutkem.
Děkujeme za to, že jste součástí naší společné práce na Božím díle.
Věříme, že Vaše přispění je velkou službou nejen nám, ale především Pánu Bohu a
vyprošujeme pro Vás Boží požehnání.
"Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v
Kristu Ježíši pro vás." (1. Tesalonickým 5,16-18)
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