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PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA EVANGELIZACI 2022

STRANA #2

1. Maximální výše příspěvku na evangelizaci sborů zůstává i pro rok 2022 navýšena  
na 5% z odvedených desátků dle nejbližšího uzavřeného roku, tedy 2020 - viz 
přiložená tabulka (není k dispozici ve verzi určené k volnému stažení na internetu). 
Na rozdíl od stavebního fondu lze tuto částku čerpat pouze pro daný rozpočtovaný 
rok, tedy 2022 a to na základě předloženého vyúčtování (výpisu dokladů.) 

2. Ve výjimečných případech (malý sbor, mimořádný evangelizační projekt  
a podobně) je možné požádat i o příspěvek vyšší, který však vzhledem k výši příjmů 
sdružení nejsme schopni garantovat, i když bychom moc rádi. Žádosti budou proto 
posouzeny a dle rozpočtových možností jim bude vyhověno. 

3. Vzhledem k již zmiňovaným finančním možnostem a prioritám církve není možné 
využívat “příspěvek na evangelizační aktivity sborů” na: 

1. mostové programy s výjimkou, kdy mostové programy plánovaně navazují  
na aktivity přímé evangelizace 

2. společenské akce, jako jsou například: sportovní turnaje, tělocvičny, výlety, 
zájezdy, dovolené, … 

3. sociální aktivity, jako jsou například: benefiční koncerty, sociální projekty, …  
4. náklady na energie sboru 
5. technické a sportovní vybavení sboru 

4. Nově lze čerpat příspěvek i na cestovní náklady spojené se službou laických 
kazatelů, kazatelů důchodců a dalších hostů sloužících Božím slovem.  

5. Vyúčtování nákladů na evangelizaci za rok 2022 je pak potřeba zaslat na příslušném 
formuláři do 15. ledna 2023 na MSS. Schválená částka bude po zpracování 
formulářů zaslána na účet sboru. 

6. V případě potřeby zálohy je možné o schválenou částku, či její část, písemně 
zažádat oddělení evangelizace MSS kdykoli během roku.

POZNÁMKY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PLÁNU A ROZPOČTU 
1. Formulář plánu a rozpočtu evangelizace zasíláme v tištěné verzi spolu s tímto 

materiálem. V elektronické verzi s automatickým sčítáním bude k dispozici pro 
stažení na stránkách MSS v záložce oddělení evangelizace. 

2. Podepsaný formulář plánů evangelizace pro rok 2022 - viz níže - je potřeba 
zaslat na MSS do konce října 2021. Výsledné částky je nutno zaznamenat  
i do celkové tabulky rozpočtu sboru, která je pokladníky sboru odesílána  
na MSS k témuž datu. 

3. Jako vodítko pro vyplnění formuláře je připraven inspirativní a všeobecný 
přehled evangelizačních aktivit seřazený do kategorií. Do formuláře můžete 
samozřejmě vepsat i další aktivity v rámci Vašich misijních projektů.



KATEGORIE A PŘÍKLADY EVANGELIZAČNÍCH AKTIVIT

PŘÍPRAVA SBORU     ZAPOJENÍ SBORU DO PROJEKTŮ MSS
A DALŠÍCH ORGANIZACÍSemináře (např. duchovní dary)

Modlitební skupiny PTD Pathfinder
Misijní skupiny PTD mládež

INRI Road
MOSTOVÉ PROGRAMY We Sends
Kluby zdraví YFJ - Dotkni se nebe
Výstava zdraví Atmosféra
Přednášky o zdraví Worship bohoslužby
Odvykovka kouření Knižní evangelizace
Seminář o stresu Muzeum Bible
Přednášky o vztazích Misijní tábor
Manželská setkání a podobné Muzeum Moravských bratří
Jiné vzdělávací přednášky
Koncerty KORESPONDENČNÍ KURSY 
Sportovní akce Roznos členy sboru
Sociální projekty Komerční roznos

PŘÍMÁ EVANGELIZACE KAPLANSKÁ SLUŽBA 
Kázání Božího slova (např. laičtí kazatelé) Duchovní služba v nemocnicích
Osobní vyučování Duchovní služba ve věznici
Kursy Bible, Zjevení a podobně Duchovní služba ve školách
Přednášky s duchovní tématikou
Bohoslužby pro veřejnost SLUŽBA S LITERATUROU 
Ekumenická setkání a podobně Stolečková evangelizace
Genesis expo Knihobudky cizí
Výstava Biblí Knihobudka vlastní
Pouliční evangelizace

MEDIÁLNÍ PROPAGACE
EVANGELIZACE DĚTÍ A MLÁDEŽE Webové stránky sboru
Dětské bohoslužby Facebook sboru
Studium Bible pro děti Twitter sboru
Mládežnické bohoslužby Přenos bohoslužeb
Dětské dny (mostový program) Billboardy a podobně

STRANA #3



PROSTOR NA POZNÁMKY

STRANA #4



PROSTOR NA POZNÁMKY

STRANA #5
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