VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
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Vážení přátelé,
děkujeme, že jste v loňském roce podpořili naši práci. I díky vám mohla být dobrá zpráva o Ježíši Kristu zvěstována prostřednictvím našich misionářů dohromady v devíti zemích na čtyřech různých kontinentech. Když jsem
si zrekapituloval, jakými způsoby ji naši misionáři v loňském roce šířili, uvědomil jsem si znovu
úžasnou Boží tvořivost a pestrost. Pracovali jsme mimo jiné prostřednictvím zakládání a podpory místních sborů, vyučováním místních vedoucích, dodávkami humanitární pomoci, péčí
o lidi na okraji společnosti, péčí o uprchlíky, sirotky a vdovy, kázáním a vyučováním, modlitbami za nemocné a vyháněním démonů, podporou místních zemědělců, modlitbami, navazováním vztahů s jednotlivými lidmi, službou vězňům či audionahrávkami křesťanských vyučování. Bylo to skvělé a těšíme se na to, co pro nás Bůh připravil v dalším roce. Pokud v tom
s námi budete i nadále spolupracovat, bude nám to velkou ctí.

Michal Klesnil, ředitel NF KMS

NAŠE HLAVNÍ ČINNOST
PODPORA MISIONÁŘŮ A HUMANITÁRNÍ POMOC

Při této činnosti komunikujeme s misionáři,
zajišťujeme jejich finanční podporu, věnujeme se nezbytné administrativní práci,
zpracováváme modlitební témata od misionářů, zajišťujeme propagaci jejich služby
a poskytujeme další služby sborům, které
misionáře vyslaly, podle jejich konkrétních
požadavků.
V roce 2019 jsme takto celoročně podporovali službu manželů Dohnalových v Chorvatsku, manželů Tichých mezi bezdomovci
a narkomany v Čechách, manželů Okumu a
Radky Rusínové v Keni, Aleny Krausové,
"Květy" a „Pavla“ v Izraeli, manželů Klingerových v Nikaragui a Luboše Patočky v Kambodži. V průběhu roku jsme začali nově podporovat aktivity českých
křesťanů ze Spolku pro Jižní Súdán, konkrétně budování biblické školy ve městě Ame. Naše misionářka „Mar-
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kéta“ ukončila v průběhu roku 2019 svou službu v Řecku a vrátila se domů do Čech. Pokračuje ale v navštěvování uprchlíků v českých a německých uprchlických táborech, a dále začala spolupracovat na psaní knihy pro
české misionáře. Soustřeďovali jsme také podporu na humanitární pomoc a sociální rozvoj v romských táborech
a křesťanských sborech na Zakarpatské Ukrajině, kterou při svých výjezdech předává a rozděluje Pavel Faul.
Pavel také káže ve sborech a slouží místním vedoucím. Dohromady jsme tedy v roce 2019 podporovali 16 misionářů a projektů.
Prostřednictvím našeho keňského misionáře Mešaka Okumu jsme podporovali také sirotky a chudé v Keni,
stejně jako křesťanské centrum ve slumu Baba Dogo. Dále jsme shromažďovali prostředky na podporu čínských
misionářů prostřednictvím organizace Asia Harvest.
V rámci projektu pro podporu krátkodobé misie jsme finačně podpořili misijní cestu Davida Drahoty do Kambodži a Indie.

MOTIVACE

Po celý rok jsme rozesílali e-mailový misijní oběžník, který se snaží motivovat české křesťany pro misijní práci.
Pravidelně jsme též připravovali stránku fondu v časopise Život víry. Misii jsme propagovali také na různých
křesťanských akcích a konferencích, na našich webových a facebookových stránkách.

MISIE.CZ

Nadační fond KMS se aktivně účastnil práce v rámci neoficiální platformy
misie.cz, která sdružuje v Česku působící misijní organizace aktivně vysílající
misionáře. V srpnu 2019 jsme společně propagovali misii v rámci největšího
českého křesťanského festivalu United ve Vsetíně. Za náš nadační fond se
akce zúčastnil ředitel fondu Michal Klesnil.
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PŘEDSTAVITELÉ NADAČNÍHO FONDU

Správní radu fondu tvořili po celý rok 2019 Tomáš Frantík (předseda), Věra Miláčková a Miriam HanušováBoháčová. Funkci ředitele fondu vykonával Michal Klesnil. Příjemci podpor z nadačního fondu byli níže zmínění
misionáři a projekty.

PROJEKTY PODPOROVANÉ V ROCE 201 9:
EVROPA

Projekt 200 – Manželé Dohnalovi (Jiří a Kateřina Dohnalovi,
děti Tereza, Matyáš a Martin - Rovinj, Chorvatsko)
sborová příslušnost: Křesťanské společenství Praha, sbor EC Rovinj

Od roku 1996 žijí Jirka a Katka s dětmi Terezou, Matyášem a Martinem u města Rovinj na chorvatské Istrii. Jirka zde pomáhal zakládat místní sbor Evangejskoj crkvi, který sám dlouho vedl.
V roce 2019 byl ale jako jeho nástupce oficiálně ordinován místní starší Goran, kterého Jirka na tuto službu
dlouhodobě připravoval. Tím se Jirkovi dále uvolnil prostor k mimosborové službě v rámci celé Istrie. Setkával
se individuálně s místními pastory a předával jim své zkušenosti. Pořádal také společná setkání vedoucích a
společné mezisborové bohoslužby. Další oblastí, kterou Bůh Jirkovi postupně otvíral, byla služba vyhořelým
křesťanským vedoucím.
Žel, ani v tomto roce se Jirkovi nevyhnuly vážné zdravotní potíže. Absolvoval operaci odchlípnuté oční sítnice a
bojoval také s onkologickými problémy. K tomu se Dohnalovým neopravitelně rozbilo jejich auto. Jako výraz
lásky a podpory jsme proto v průběhu roku zorganizovali mimořádnou sbírku, za jejíž výtěžek si Dohnalovi mohli
koupit nové auto.
„…měli jsme skvělý čas s pastory sborů. Tentokrát s námi byl i Goran, novopečený pastor našeho sboru v Rovinji.
Byli jsme spolu 2 dny a probrali jsme spoustu věcí. Od osobních do sborových. Měl jsem pro ně připravenou sadu
otázek, například: jakou osobní proměnu bys chtěl v následujícím roce prožít a jakých proměn bys chtěl za rok
dosáhnout na rovině sboru? Co je pro tvůj sbor specifické, co ho charakterizuje, čím je jedinečný? Jaké hodnoty
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a důrazy jsou pro tvůj sbor zásadní? Jaká obdarování máš a v čem potřebuješ, aby tě doplnil někdo druhý, co ti
ve službě pastora jde a co naopak moc nejde a potřebuješ v tom pomoc druhých. Jsi si jistý svým povoláním?
Když se nedaří a jsi zahlcen problémy a útoky, lidé odcházejí do jiného sboru, nenaruší to tvoji jistotu? A podobně. Byl to velmi plodný čas plný modliteb, slov od Pána a trochu i slz. Řekl bych, že se naše obecenství během
těch dvou dnů dostalo na mnohem hlubší úroveň.“

Projekt 350, 400, 450 - Pavel Faul (Ukrajina)
sborová příslušnost: Křesť. sbor Domažlice
Pavel je pastorem Křesťanského sboru Domažlice. Již po mnoho let
jezdí sám či s týmem na krátkodobé misijní cesty na Zakarpatskou
Ukrajinu. Povzbuzuje místní církev, káže a vyučuje ve sborech a také
předává materiální pomoc, zejména pro místní romské tábory.
Mnoho let podporujeme jeho prostřednictvím v Cholmovci rodinu po
zemřelém kazateli místního sboru Michalu Zeldim.
V roce 2019 Pavel uskutečnil dva výjezdy v dubnu a v říjnu, při kterých
kázal, vyučoval a modlil se za nemocné. Při svých výjezdech Pavel zažívá časté projevy Boží moci, zejména nadpřirozená uzdravení a prorocká zjevení.
„V Černotisovu žije sestra Sylvika, která několik týdnů před naším příjezdem prodělala mrtvici. Nemohla mluvit
ani se hýbat. Do nemocnice ji odvezli až druhý den, což je v pro nás v českých poměrech v případě mrtvice
nepředstavitelné. Doma zůstalo pět malých dětí. Její muž Joni, který je jedním z týmu okolo pastora Kolji, byl
zrovna v Čechách na práci. Situace vypadala z lidského pohledu beznadějně. Sylvičin zdravotní stav se však začal
po modlitbách zlepšovat. Začala postupně mluvit, normálně se hýbat a po vyšetření na magnetické rezonanci
lékaři konstatovali, že nenašli žádné poškození na mozku.“

Projekt 900 – Bétel (Petr a Veronika Tichých,
děti Jakub a Hana - Kralupy n/V., Čechy)
sborová příslušnost: Betel Britain, KS Praha

Po celý rok sloužili Petr a Veronika lidem na
okraji společnosti v českém středisku Bétel –
křesťanské komunitě pro narkomany, alkoholiky, bezdomovce a HIV pozitivní. Pracovali na evangelizační, pastorační a sociální službě klientům střediska,
na rozvoji podnikání, které by mělo Bétel z velké části financovat, i na dostavbách budovy střediska. Po celý rok
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jejich mužské středisko praskalo ve švech a na mnoha klientech mohli vidět markantní životní změny. Zdárně
se rozjížděla i služba ženám, pro kterou se v průběhu roku konečně podařilo sehnat vyhovující budovu.
„V komunitě pro holky máme v tuto chvíli jako vedoucí Kate a Danielu a dvě ženy v programu. Jedna z nich už
je s námi déle než 10 měsíců a dělá nám jenom radost. Měli jsme tu dvě holky, které vydržely 3 měsíce a odešly.
I tak jsme rádi za zaseté semínko a změny, které jsme v jejich životě viděli.“

Projekt 3100 - "Markéta" – (evangelizace uprchlíků v
Řecku)
sborová příslušnost: KS Praha

“Markéta” (z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme její
pravé jméno ani fotografii) po několik let sloužila ve středisku pro pomoc uprchlíkům v řeckých Aténách. Na srdci
měla zejména afghánské a íránské ženy. Bůh si často používal její obdarování k hudbě a zpěvu. V průběhu roku 2019
tuto službu ukončila a vrátila se zpět do Čech. Po nezbytném odpočinku ale začala opět navštěvovat uprchlické
tábory v Česku a Německu. Dále začala spolupracovat na psaní knihy pro české misionáře. V těchto aktivitách
ji i nadále podporujeme.
„Když je čaj hotov, Mína zve své spolubydlící, ať se k nám připojí, že je tu má hosta s kytarou! Postupně přichází
dvě další ženy a tři muži a pár dětí, až nakonec kroužek lidí sedících na dece očekává, co tedy budu hrát. Začínám
veselými perskými chválami. Potom hraju pomalejší, které mají ale více textu a vysvětlují evangelium pomocí
poetických obrazů. Všichni poslouchají a pak tleskají. Mladíci se pak ptají, jestli neumím i nějakou afghánskou
populární píseň, což neumím, ale vysvětluji, proč hraju tyhle písničky a co pro mne znamenají. Že je to něco
skutečného v mém životě, součást mojí komunikace s Bohem. Na to navazuje zajímavý rozhovor o modlitbě. Na
něco se mě ptají a Mína najednou povídá: „Představ si, jednou jsem jí žádala, až půjde do kostela, ať se za mě
pomodlí, a ona na to, že nezáleží na tom, kde se modlí, protože Bůh je všude. A tak se za mě modlila rovnou.“
Těší mě, že si moji poznámku asi měsíc a půl pamatuje, zaujalo jí, jak se modlím.
Pak mě žádají, ať zahraju něco ve svém jazyce. Tak hraju „Jako nebeští ptáci“ a pak hledám tu příslušnou pasáž
z Matouše v perské Bibli, co mám v telefonu, aby si poslechli, o čem ta písnička byla. Poslouchají, pokyvují a moc
se jim to líbí, chvíli se o tom bavíme, pak i o Boží vůli a plánech pro naše životy. Pro některé z nich je to asi první
kontakt s Biblí, s evangeliem. … Nakonec se za všechny modlím, aby jim Bůh žehnal pokojem a poznáním Jeho
vůle. Ženy, s nimiž jsem se před třemi hodinami ještě vůbec neznala, mě objímají a děkují mi: „Tvoje hudba nám
přinesla úžasný pokoj.“
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AFRIKA

Projekt 600 – Mešak Okumu (Mešak a Jane Okumu,
děti Gedeliah, Marianne, Wayne Daniels, Andy Antonio Amani a Terry Benaiah - Nairobi, Keňa)
sborová příslušnost: Ngong Pentecostal Church

Náš keňský misionář pokračoval ve své službě v chudinských slumech Nairobi, kde žije dohromady přes
milion lidí. Školil pastory a další služebníky v tom, jak
efektivně sloužit takovým skupinám. Viditelným ovocem jeho služby je jednota služebníků z různých denominací a větší důraz na sociální potřeby těchto lidí.
Jako důsledek jeho služby se rozběhly programy na
potravinovou pomoc nejchudším, pomoc HIV pozitivním, pomoc s rozjezdem drobného podnikání či
mateřské školky. Osobně se věnoval křesťanským vedoucím jako jejich mentor, díky čemuž jim mohl postupně předat část zodpovědnosti při školení vedoucích.
Sloužil také při zakládání nových sborů mezi Masaji a vedl místní sbor Ngong Pentecostal Church.
Také Mešakovi jsme několik let vybírali peníze na „nové“ ojeté auto, které je pro něj nezbytné pro službu.
V průběhu roku 2019 jsme sbírku uzavřeli a Mešak si auto za její výtěžek koupil.

„Skupina absolventů mého semináře začala pečovat o okolní přírodu. A dělali to tak dobře, že nedávno mohli
pokřtít několik lidí ze státní agentury pro ochranu přírody. Bylo u toho mnoho lidí z místní komunity. Díky tomu
je církev nyní daleko vice respektována a její činnost je vnímána jako opravdová “dobrá zpráva”. Jiná skupina
začala sloužit místním narkomanům. Nejdřív se toho báli, ale když zjistili, že jsou přijati s otevřenou náručí,
poznali, že tento přístup je velmi efektivní. Další tým začal s modlitebními vycházkami po okolí, přičemž se soustředili zejména na místa s tradičními pohanskými oltáříky a svatyněmi.“

Projekt 610 - Podpora chudých a sirotků v Keni
Tento projekt realizujeme ve spolupráci s Mešakem Okumu. V jeho rámci Mešak při své službě ve slumech
vytipovává konkrétní mladé lidi v obtížné sociální situaci. Jedná se kupř. o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS
a z nichž někteří již musejí sami živit své mladší sourozence. Naše podpora směřuje k pokrytí jejich nákladů na
jídlo, oblečení a také na školné, aby mohli dostudovat. V současné době takto podporujeme 11 mladých lidí.
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Díky naší podpoře došlo ke znatelnému zlepšení jejich životní situace. Mohli se dosyta najíst, obléknout a zaplatit školní poplatky; někteří z nich začali studovat na kvalitnějších školách. Několik mladých lidí, které jsme
začali podporovat ve věku okolo šesti let, již dospělo, a díky naší předešlé podpoře buď začali studovat na univerzitě, nebo vstoupili do samostatného života.

„Risper Akoth se narodila roku 1995 v chudinském slumu. Měla sice oba
rodiče, ale ti byli tak chudí, že nedokázali nakrmit všechny své děti. Od jejích
tří let se tak o ni starali v rodině jednoho místního pastora. Když bylo Risper
14 let, zařadili jsme ji do našeho programu podpory. Díky podpoře od českých
dárců vystudovala postupně prestižní křesťanskou střední školu a následně
zemědělskou univerzitu, kde získala bakalářský titul v oboru biotechnologie.
V současné době nastoupila do svého prvního zaměstnání v organizaci One
Acre Fund, která pomáhá drobným farmářům správně hospodařit. Z dítěte
bez budoucnosti se tak stal užitečný člověk, který má ve svém srdci navíc
jasné svědectví o tom, co je to Boží láska v praxi.“

Projekt 620 - Křesťanské centrum Baba Dogo
Centrum je příkladem dobrého ovoce Mešakovy služby. Po
absolvování jeho semináře je založilo několik místních křesťanů a do vínku mu dali motto: “Dávat naději beznadějným”.
Součástí centra je svépomocná škola pro děti ze slumu a vývařovna, která jim dá často jejich jediné pořádné jídlo. Dále
se jejich aktivity začaly rozrůstat v různé školící kursy pro lidi
z místní komunity v rámci tzv. FBI - Fruit Bearers Institute neboli “Institut nesoucích ovoce”. A právě skrze to, že lidé vidí
skutečný zájem o naplňování jejich potřeb, se s nimi daří budovat vztahy a některé z nich přivádět k víře v milujícího Spasitele. Naše podpora pomáhá nést část finančních nákladů střediska.

Projekt 630 – Auto pro Mešaka
V rámci tohoto projektu jsme po část roku shromažďovali finanční prostředky
na koupi nového (ojetého) auta pro Mešaka náhradou za jeho současný rozpadající se vůz, který byl již jako ojetý pořízen z peněz českých dárců v roce
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2008. V průběhu roku 2019 jsme Mešakovi poslali výtěžek sbírky ve výši 14.000 USD a Mešak si auto mohl
koupit.

Projekt 2800 - Radka Rusínová (Radka a manžel Ben, dcera Kateřina - Keňa)
sborová příslušnost: Slovo života Pardubice

Po většinu roku sloužila Radka v Keni. Záběr její služby je velmi
široký. Vede chvály ve sborech, káže a vyučuje, ale také rozděluje finanční a humanitární pomoc, pomáhá sirotkům a učí
místní lidi principům správného hospodaření. V NFKMS jsme se
rozhodli podpořit její Projekt Jossap (Josefovy sýpky). Cílem je
naučit obyvatele hospodařit efektivně na svých farmách, aby
byli nezávislými na humanitární pomoci. V rámci projektu se počítá s vybudováním školní farmy nebo popřípadě dvou až tří
školních farem, které budou součástí dalšího projektu na uživení
sirotků a seniorů, kteří se ocitli v neřešitelné životní situaci a jsou
tak ohroženi na svých životech.

„… mohli jsme nakoupit 30 nových kuřic a zároveň pro ně na měsíc krmivo. Proběhla velká dezinfekce chlévů a
oprava kukaní pro drůbež. Přistavěli jsme také nové králikárny… Navštívili jsme spřátelený dětský domov, do
kterého jsme darovali 3 chovné samce a 2 chovné samice králíků z našeho chovu. Dále jsme vymysleli prázdninový plán pro naše děti, které žijí trvale u nás. Zúčastní se víkendového pobytu ve zmíněném dětském domově.
My na oplátku připravíme herní program pro jejich děti. Trvale se do našeho domu nastěhovalo devět dětí a dvě
děti částečně. … Mám radost a chci se pochlubit skvělými výsledky našich dětí. Díky Ježíši Kristu, jemu vzdávám
čest a chválu. Z těch největších raubířů a zkažených dětí se stávají poměrně Boží děti. Kupříkladu Byron patřil k
nejvíce zkaženým dětem, kradl v mém domě, lhal, podváděl. Nyní pomáhá, a to i mladším dětem, účastní se
všech bohoslužeb a chce sloužit jako učitel nedělní školy.“
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ASIE

Projekt 1400 - Alena Krausová (Izrael)
sborová příslušnost: KS Praha

Alena pokračovala ve své službě v pobočce Jeruzalémského Domu
modliteb pro všechny národy pastora Toma Hesse v jihoizraelském
Eilatu. Spolu s dalšími křesťany z mezinárodního týmu zde drží pravidelné modlitební stráže za Izrael, Střední východ a severní Afriku.
V ČR dále spolupracovala s pražským domem modliteb IHOPP.
V říjnu 2019 ji mohl navštívit ředitel NFKMS Michal Klesnil a povzbudit Alenu v její službě.

„Mám radost ze všech našich vyslyšených modliteb. Napadají mě
třeba naše pravidelné modlitby za dostatek vláhy pro Izrael. V současné době je situace dobrá. Díky dešťům, ale také díky technologickému pokroku ve využití vody a technikách
zavlažování. Pravidelně se modlíme také za ochranu Izraele před teroristickými útoky. Kdykoli pak dojde k včasnému odhalení nějakého chystaného útoku – a to se stává často – máme z toho velkou radost. Modlíme se
speciálně za ochranu severní hranice Izraele. Proto nás velmi potěšilo, když na ní bylo koncem roku 2018 odhaleno a zlikvidováno několik tajných tunelů Hizballáhu, kterými chtěli teroristé pronikat do Izraele.“

Projekt 2600 - "Květa" (Izrael)
sborová příslušnost: KS Praha

Po celý rok 2019 "Květa" pokračovala v provozování
Česko-slovenského domu modlitby v Jeruzalémě –
pronajatého bytu na Olivové hoře, kam mohou přijíždět čeští i slovenští modlitebníci žehnat Izraeli.
Sama dále modlitebně střežila Zlatou bránu, skrze
níž jednou vstoupí do města Ježíš. I ji mohl v říjnu
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2019 navštívit ředitel NFKMS Michal Klesnil, povzbudit ji v její službě a zažít společné mezinárodní modlitby
v domě. V případě zájmu o modlitební pobyt je možno kontaktovat naši kancelář.

„Děti u nás na ulici jsou báječné, radostné a mají nás rády. Někdy si s nimi zahrajeme hru nebo zazpíváme
českou písničku, kterou se snaží usilovně naučit, někdy s děvčátky tančíme a někdy se přidají do konverzace i
jejich maminky. Jednou týdně v sousedním norském domě pořádají křesťanští Arabové s dětmi setkání. Přijde
jich dvacet, někdy i padesát. Pokud se nám podaří zúčastnit, pomáháme těm nejmenším s různými vystřihovánkami a s organizací hry. Někdy je to náročné, zvláště s kluky v teenagerovském věku. Jejich chování se může
proměnit během minuty a vy znovu hledáte, jak získat jejich důvěru, utišit výbojné chování a upoutat pozornost.
Učíme se mít je stále rádi.“

Projekt 2700 - “Pavel” - (Izrael)
sborová příslušnost: CB Praha 6

Po celý rok „Pavel“ sloužil v Jeruzalémě jako dobrovolník v jedné místní křesťanské instituci, která má na
srdci šíření Božího království. Součástí jejích aktivit je
také malá muzejní expozice, která dokumentuje historii křesťanských aktivit v zaslíbené zemi. Do expozice přichází mnoho různorodých návštěvníků. Židé,
křesťané i nevěřící. Turisté, školní výpravy, křesťanští
poutníci, místní obyvatelé i náhodní kolemjdoucí. Pavlův průvodcovský výklad mu zde otevírá až překvapivé množství příležitostí k evangelizačním rozhovorům. I
tuto službu mohl vidět ředitel NFKMS při své říjnové návštěvě místních projektů.
„Jedna mladá žena, o kterém jsem již psal, nyní pevně věří a dělá první kroky víry! Chodí do našeho společenství.
Další mladá žena k nám chodí do muzea a tráví hodiny v rozhovorech nad Písmy – dělá nám všem radost, jak se
vrhá za poznáním. O Vánocích přišlo do ‚našeho‘ muzea a přilehlých prostor kavárny a církve asi 2 tisíce hostů,
z velké části Izraelců. Byl pro ně připraven koncert, bohoslužba i občerstvení. Nemálo lidí se chtělo dozvědět více
o významu tohoto svátku a upřímně se ptali na nad stěžejní témata jako je osoba Mesiáše, či proroctví o něm,
historie církve i dogmatu apod. Nemálo mladých lidí byli studenti náboženských škol.“
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Projekt 1100 - Podpora čínských misionářů

Po celý rok jsme ve spolupráci s organizací Asia Harvest pokračovali ve shromažďování finančních prostředků na vysílání čínských misionářů. Jelikož Čína je pořád ještě relativně
chudá a vzdálenosti obrovské, Asia Harvest se snaží pomáhat s financováním těchto služebníků. Částkou 25 USD měsíčně lze spolufinancovat náklady na jídlo a cestovné jednoho
vyslaného služebníka.

„45-letý bratr Di a jeho žena zakládají sbory mezi několika nezasaženými skupinami Qiang a mezi tibetskou
komunitou Amdo v západní Číně. Za posledních 6 měsíců pokřtil dohromady 39 nových věřících z lidu Qiang.
Celkem přivedl ke Kristu 162 lidí, třebaže někteří z nich znovu odpadli pod intenzívním nátlakem místních úřadů
a také buddhistických mnichů. Bratr Di píše: „Prosím, modlete se za naši práci. Jsme pod intenzívním tlakem.
Navzdory tomu ale letos plánujeme pokračovat ve sdílení dobré zprávy ve všech vesnicích v naší oblasti.“

Projekt 3200 – Luboš Patočka (Luboš a manželka Angkeara Or, synové Mark a Johnathan - Kambodža)
sborová příslušnost: KS Praha

Na konci roku 2019 se Luboš společně se
svou kambodžskou manželkou a českým týmem znovu vypravil na několikatýdenní misijní cestu do Kambodži, a tentokrát ještě do
Indie. V Kambodži pořádali evangelizace ve
vesnicích, duchovně i finančně podporovali
místní sbory a sloužili také ve vězeních. Pořádali také vyučovací shromáždění za účelem
zmocňování místních křesťanů ke službě duchovními dary. Svědectví z jejich služby zahrnují nadpřirozená uzdravení, vysvobození a
naplnění Duchem Svatým.

„Jednu paní velmi bolelo břicho. Vydala svůj život Ježíši a přestřihla buddhistické šňůrky na své ruce a okolo těla,
a břicho jí přestalo bolet. Další muž byl po modlitbě uzdraven a začal slyšet. Modlili jsme se též za paní na
12
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invalidním vozíčku. Měla ochrnutou půl těla asi po mrtvici. Po modlitbě říkala, že má cit v ruce, kterou prý předtím vůbec necítila. Na evangelizaci asi 5 nebo 6 dospělých odevzdalo svůj život Ježíši.“

STŘEDNÍ AMERIKA

Projekt 2200 - Zbyněk a Pavla Klingerovi (Zbyněk, Pavla a
dcera Eliška - Nikaragua)
sborová příslušnost: Křesťanské sdružení Immanuel v Hrádku

Od roku 2010 šíří Pavla a Zbyněk Klingerovi evangelium ve
Střední Americe. Usadili se v nikaragujském městě Jinotega a
odtud vyjíždějí do místních domorodých komunit v džungli.
Zvláště mají na srdci komunitu Mayangna. V Nikaragui se jim
také narodila dcera Eliška.
V posledních letech se Klingerovým podařilo dokončit nahrávání lekcí biblických základů v jazyce mayangna a pořídit jednoduché přehrávače, s jejichž pomocí mohou šířit Boží slovo
ve vesnicích. V roce 2019 vyjel Zbyněk do džungle celkem třikrát. Jeho služba sestávala zpravidla z pořádání shromáždění
s přehráváním biblických lekcí, návštěv po domech, modliteb za nemocné a vyhánění démonů a také z dodávek
humanitární pomoci. Pavla mezitím šířila evangelium hlavně skrze osobní vztahy s lidmi v Jinotece.
„V září byl Zbyněk s biblickým audio kurzem v komunitě Kudahwas. Kudahwas znamená zátoka racků. Vezl do
komunity Bible, skripta k vyučování, zpěvníky španělsko-mayangna (ty zpěvníky jsme udělali, je tam asi 17 písní
a je o ně vždy velký zájem), ještě vezl 30 nahraných audiopřístrojů na rozdávání. Vezl také dárky do rodiny, kde
měl bydlet. 50 kg rýže, 2 galony oleje, cukr, kávu, sušenky, sladkosti, ostatní věci a dárky… Hned první odpoledne
začaly biblické podvečery, audiokurz biblických základů. Přes den za Zbyňkem přicházelo mnoho lidí pro modlitbu za uzdravení. Zbyněk se byl modlit za bratra Beníta. Beníto nedávno spadl z asi pětimetrového stromu a
narazil si kostrč. Měl jí tak bolavou, že vůbec nechodil. Zbyněk se za něj modlil, bratr pomalu začal chodit. Zbyněk
ho denně navštěvoval. Přišla také sestra s bolavou kostrčí a chodili lidé s horečkami a různě nemocní. Většinou
prožili uzdravení, když se jim po modlitbě ulevilo a cítili se dobře. Pro modlitbu za uzdravení chodili i lidé ze
vzdálenějších míst. Na audiokurz chodilo více či méně lidí. Zbyněk je povzbuzoval, aby se nově vydali Pánu Ježíši
Kristu a následovali Ho. V neděli na bohoslužbu přišel bratr Nemesio z jiné komunity a vydával svědectví, jak se
za něj před asi třemi roky modlil pastor Fanor společně se Zbyňkem, protože ten bratr měl rakovinu. Dodnes je
naživu a v církvi svým svědectvím vzdával díky a vděčnost Bohu, že ho uzdravil a zachoval.“
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KRÁTKODOBÁ MISIE

Projekt 100 – Krátkodobá misie

Projekt je určen k podpoře krátkodobých misijních
cest českých křesťanů do zahraničí. V roce 2019
jsme v jeho rámci podpořili misijní výjezd Davida
Drahoty do Kambodži a Indie se skupinou Luboše
Patočky.

„Byli jsme svědky řady uzdravení (např.: osmdesátiletá babička nadšeně svědčila o uzdravení z bolesti zad, která ji trápila několik měsíců tak, že si ani nemohla lehnout; demonstrativně se před námi několikrát
položila na podlahu a radostně vstávala; či v jiném sboru trpělo několik žen shodnými příznaky – horečka, bolest
hlavy, ze kterých byly osvobozeny); potvrzených vizí a řečených prorockých slov (zejm. týkajících se aktuální
situace života lidí a jejich směru Božího povolání: např. nenápadně vypadající muž zapáleně potvrdil vizi Ruth,
že mu Bůh položil na srdce přinášet a získávat svou prací v dopravě finance pro Boží rodinu ve svém sboru,
následně svědčil před celou církví, že právě toto již cca rok silně vnímá, prakticky uskutečňuje a je to jeho životní
vizí, kterou mu nyní Pán takto potvrdil; a od démonické svázanosti (místní šamanka zůstala po shromáždění na
místě, zřekla se démonů a dala svůj život Ježíši). Místo měla rovněž evangelizační setkání, vyučování a služba
dětem, a také dle možností hmotná pomoc (např. ve formě zajištění obědů pro přítomné na shromážděních).“
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HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA K 31.12.201 9 – ROZVAHA:
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HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA K 31.12.2019 – VÝSLEDOVKA:

Z příjmů na jednotlivé misijní projekty se sráželo 10% (resp.1%) na správu fondu. Naši činnost v roce 2019 finančně podpořilo dohromady 344 různých jednotlivců, sborů a organizací.
Darem vyšším než 10.000 Kč přispěli:
ABATOP z.s.

Bachura Martin

Biblické centrum víry

Apoštolská církev, DZ Praha

Belfín Pavel

Bílek Lukáš

AC Litoměřice - misijní stanice
17
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Bohadlo Tomáš

Kolenčík Petr

Sbor církve bratrské Horní Krupá

Böhm Petr

Kolman Petr

Sbor církve bratrské Sušice

Bohuněk Martin

Korčákovi Tomáš a Gabriela

Sbor Církve bratrské v Rakovníku

Církev Slovo života Kolín

Koudelka Bohdan

Církev Slovo života Pardubice

Krišica Ondřej

Sbor Křesťanské společenství
Kutná Hora

Czudek Jan

Krobotová Helena

Čáp Marek

Křesťanské centrum dětí a mládeže, z.s.

Černý Pavel
Čierný Jakub
Dašková Olga
Dostálová Stanislava
Drábková Monika
Evangelijski Center, Slovenia
Fasanková Martina
Fiala Daniel
Frantík Daniel
Frantík Tomáš
Halbrštát David
Halenčák David
Hejnic Jakub
Herzová Jarmila
Hurta Pavel
Husa Tomáš
Jesenský Pavol
Jokl Miloslav P.
Kašpárková Ivana
Kenning Daniela

Křesťanské centrum víry

Sbor Křesťanské společenství Nejdek
Sbor Křesťanské společenství
Praha

Křesťanské společenství Juda z.s.

Sbor Křesťanské společenství Turnov

Křesťanský sbor v Dobřívi

Schmied Milan

Láník Jaromír - ARBOSANA

Simorda František

Ludinová Eva

Sotorník Richard

Macková Helena

Štantýská Lenka

Mačák Josef

Šerý David

Malá Wanda

Ševčík Petr

Masopust Ondřej

Šímová Ivana

Mikeš Ladislav

Štantýská Lenka

Misijní skupina KS

Trčka Jiří

Mrázek Aleš

Tyc Tomáš

Nadrchal Jaroslav

Ujčíková Petra

Nekula Leoš

Urbánek Stanislav

Oberfalcer Martin

Veselá Jana

Ondráčková Johana

Vít Oliver

Plachtová Martina

Votýpková Magdaléna

Rosáková Daniela

WEC International Bulstrode

Říha Vlastimil

Zmrzlík Zdeněk

Sbor Církve bratrské Dejvice
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