
2101 - Světlo do věznic
1) Šíření duchovní literatury do věznic pro odsouzené, rodiny odsouzených, obviněné a zaměstnance věznic. 2) Podpora 
křesťanských akcí ve věznicích, jako jsou křesťanské koncerty nebo besedy s lidmi, kterým Pán Bůh změnil život. Ve věznici 
Valdice se dokonce jednou měsíčně uskutečňují pravidelné sobotní bohoslužby. Během jedné soboty se konají dvě 
bohoslužby za sebou pro rozdílné skupiny odsouzených. Takto se střídají čtyři skupiny. 3) Podpora propuštěných mužů 
a žen.

2102 - Youth for Jesus a Dotkni se nebe 2021 Plzeň
YfJ 2021 Plzeň je součástí několikaměsíčního evangelizačního programu DOTKNI SE NEBE, který je organizačně zastřešený 
jednotlivými sbory a mladými lidmi, kteří jsou během letních prázdnin na daná místa pozváni. Náplní kampaně je studium 
Bible, modlitební skupinky, dobrovolnická služba, mostové programy, zdravotní aktivity, sociální pomoc, trénink, přednášky 
a semináře. Hlavními cíli jsou duchovní oživení sborů včetně aktivizace jejich evangelizačního potenciálu a trénink mladých 
lidí pro evangelizaci.

2103 - LIGHT Slovensko
Oficiálny projekt GK roku 2008. Jeho názov – akronym – znamená "Laický inštitút pre globálne vzdelávanie v oblasti 
zdravia". Ide o cyklus 10 víkendových školení za rok, kde sa laici učia slúžiť potrebám iných, viesť ich k Bohu i k osvojeniu si 
princípov zdravého života vo všetkých jeho oblastiach. Cieľom je služba v projekte vyškolených laikov – "učeníkov" 
prostredníctvom zborov CASD alebo o. z. Život a zdravie - zakladanie a vedenie klubov zdravia, konanie výstav zdravia, 
prednášanie, odovzdávanie posolstva o zdraví i o Bohu iným a získavanie ďalších "učeníkov" prostredníctvom tejto služby.

2104 - Evangelizace knihami - rozvoj a podpora
Distribuce evangelizačních knih probíhá zejména prostřednictvím "stolečkové evangelizace“, kdy evangelizační dobrovolníci 
nabízejí knihy na náměstích, trzích a na dalších místech s větší koncentrací lidí. Dále dochází k pravidelnému doplňování tzv. 
knihobudek a v neposlední řadě jsou využívány osobní vztahy pro šíření literatury. Tento projekt si mj. klade za cíl rozšiřování 
nabídky knižních titulů pro všechny zmíněné formy jejich distribuování. Usilujeme také o převod knih do elektronické a audio 
podoby pro jejich bezplatné šíření.

2105 - Časopis PRAMENY ZDRAVÍ
Šíření adventistického zdravotního poselství na bázi vědecky podložených informací o úplném zdraví – tělesném, 
duševním, duchovním a sociálním. Jedná se o aktivitu prvního kontaktu, která je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misij-
ních služeb poskytovaných v rámci Oddělení zdraví ČSU. Tyto aktivity byly oceněny dr. Allanem Handysidesem, bývalým 
předsedou Oddělení zdraví při GK, jako nejlepší adventistický program zdravotně-misijní služby s následnou prací na celém 
světě. Časopis slouží členům církve, mohou jej předávat svým přátelům, pracují s ním kolportéři. Primární cílovou skupinou 
je ovšem veřejnost – ti, kteří se zajímají o výživu, prevenci nemocí a zdravý životní styl.

2108 - Rekondiční pobyty NEWSTART
Týdenní rekondiční a výukové pobyty – křesťanská služba na bázi adventistického know-how v oblasti komplexního zdraví, 
jež je jednou z nejlepších příležitostí, jak přinášet evangelium efektivně a prakticky našim spoluobčanům. Hosté prožijí 
krásný týden bez stresu naplněný množstvím informací, aktivit s příležitostmi ke sdílení a navázání přátelských vztahů. 
Seznámí se s osmi principy programu NEWSTART a budou vedeni k setkání se s Pánem Ježíšem.

2109 - Společenské centrum Melantrichova
V prostorách Společenského centra Prameny zdraví v samém srdci Prahy se v průběhu každého týdne scházíme s desítka-
mi návštěvníků na nejrůznějších programech, seminářích a přednáškách. V sobotu zde konáme pravidelné bohoslužby 
přizpůsobené lidem, kteří se s Pánem Ježíšem teprve seznamují. Sloužíme v oblasti tělesného, duševního, sociálního 
i duchovního zdraví, přičemž pozornost návštěvníků zaměřujeme na Hospodina, coby zdroj úplného uzdravení.

2110 - Komunitní prostor Malina start up
Reagujeme na lokální potřeby rodin či skupin zaměřených na rodičovství a alternativy ve vzdělávání dětí. V rámci projektu 
Společně svou cestou, z. s. vytváříme prostor pro komunitní život. Sdružujeme rodiny se zájmem o domácí a komunitní 
vzdělávání v Pobeskydí. Pořádáme jednorázové i pravidelné akce, jako jsou přednášky, kurzy, sousedské slavnosti a 
bazarový prodej ze dvora. Vytváříme volnočasové činnosti (kroužky, lesní klub, školní doučování), které propojujeme s 
primární prevencí. S dětmi budujeme osobní vztahy, spolupracujeme s Křesťanskou akademií mladých.

2111 - Bolívia stavba modlitebne
Slovenské sdružení ve spolupráci s Bolívijskou unií CASD rozvíjí dlouhodobou vizi výstavby modliteben za účasti dobrovolní-
ků z ČS unie na stavebních pracích. Projekt podporovaný ASI-CS, z.s. se v rámci této aktivity zaměřuje na rozšiřování Biblí 
a další křesťanské literatury.

2112 - Vedení různě znevýhodněných dětí a jejich rodin ke Kristu
Zaměřujeme se především na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin (ale také na jejich rodiče) za účelem motivace 
k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, 
ale především křesťanských duchovních hodnot. Zajišťujeme pravidelné týdenní schůzky s důrazem na rozvíjení praktic-
kých dovedností, studium Bible a účast na bohoslužbách. Kromě toho pořádáme i společné víkendové pobyty a prázdnino-
vé tábory.

2113 - Duchovní podpora seniorů, nemocných či jinak 
handicapovaných lidí v Karlovarském kraji

Pravidelně navštěvujeme potřebné v jejich domovech a snažíme se o zkvalitnění jejich života. Záměr projektu byl zpočátku 
pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr misijní. Někdy bývají sami senioři velkým duchovním 
obohacením pro své pečovatele, jindy je to naopak. Pečovatelé nejenže prakticky pomáhají starším a nemocným, ale navíc 
si tím sami zlepšují svůj omezený rodinný rozpočet. Poskytovatelé i příjemci pomoci se společně modlí, studují Bibli 
a posilují se navzájem ve víře.

2114 - Romské bohoslužby v Karlovarském kraji
Propagační, organizační, personální a materiální zajištění pravidelných misijních romských adventistických bohoslužeb 
každou sobotu odpoledne v modlitebně sboru CASD v Sokolově, který leží v sousedství romské čtvrti, terénních evangeli-
zací v romských čtvrtích Sokolova a dalších obcích na Sokolovsku. Pořádají se zde zkoušky romských křesťanských skupin, 
biblická a modlitební setkání romských dětí a setkání mládeže ve všední dny v modlitebně a v domácnostech.

2115 - PTD Pathfinder
Zaměřujeme se na mládež od 13 do 16 let. Během roku se uskuteční 4 víkendová setkání. Provádíme osvětu v oblastech 
klíčových pro dospívající - vztahy, škola, hodnoty, etika, sexualita, pokušení, Bůh a víra, práce s Biblí, objevení svých darů, 
sebeporozumění. Rozvíjíme všechny rozměry osobnosti – fyzický, psychický, sociální i duchovní. Snažíme se vytvářet 
příležitosti k poznávání sebe sama v různých situacích, hledání odpovědí na palčivé otázky, prožívání dobrodružství, 
nalézání vlastní užitečnosti, objevování Božích cest a také příležitosti smát se a radovat s kamarády.

2117 - Jesenná rodinná víkendoFka - 10. výročie - Srdce Domova
Cieľom tohto projektu je pomôcť ľuďom zvládnuť základné hodnoty existencie človeka - rodinu, manželstvo a výchovu deti. 
Veríme, že ak sa to podarí, ľudia pochopia, aká je dôležitá rodina, aké posolstvo v sebe skrýva. Veríme, že zdravé rodiny 
vytvoria zdravú spoločnosť, v ktorej sa nám bude dobre žiť. Našim cieľom je, aby si ľudia pripomenuli, aké skutočné 
hodnoty sa skrývajú v samotnej rodine, v manželstve, tak ako to tam vložil Boh pri stvorení. Za pomoci odborníkov v oblasti 
psychológie, vzťahového a partnerského poradenstva, organizujeme víkendové semináre, jednodňové výlety, jesenné 
reštarty pre manželov a konferencie o rodine. Tiež vytvárame prostredie, v ktorom podporujeme a vedieme ľudí k Božiemu 
ideálu samotnej rodiny ako takej.

2118 - Po ulici
Predstavenie evanjelia deťom a ich rodičom im zrozumiteľnou formou a systematická práca pre rozvíjanie ich vzťahu 
s Bohom + poznávanie Božieho slova cez skupinové aktivity a pobyty v prírode (systematické stretávanie v týždni, víkendo-
vé pobyty, tábory a iné aktivity). Súčasťou našej práce sú i detské a mládežnícke bohoslužby a účasť na kresťanských 
stretnutiach, festivaloch a všade tam kde môžu poznávať Boha.

2119 - Ten, který přichází
Distribuce knihy Ten, který přichází a Ten, ktorý prichádza. Jedná se o český a slovenský překlad knihy Messiah vydané 
nakladatelstvím Pacific Press Publishing Association. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould 
Whiteové. Publikaci rozšiřujeme zdarma v knižní podobě (paperback), v elektronických formátech pro čtečky, a také 
v namluvené formě ve formátu MP3. Záměrem je seznámit širokou veřejnost s osobou a dílem Ježíše Krista s důrazem 
na Jeho brzký druhý příchod.

2120 - Archa pomoci Praha
Pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením. Podporujeme, aby mohli co nejdéle zůstat žít v prostředí svého 
domova. Vytváříme prostor pro seberealizaci a rozvoj sociálních kontaktů seniorů a osob se zdravotním postižením. 
Zprostředkováváme duchovní podporu od našich kazatelů a laických dobrovolníků. Někteří členové církve oceňují, když jim 
je na blízku někdo ze sborového společenství, kdo rozumí jejich životní cestě a je schopen jim vyjít vstříc i v rámci specific-
kých požadavků. Pro nečleny církve je pak činnost APP mnohdy prvním kontaktem a zkušeností s věřícími. Od roku 2021 
bude projekt Archy pomoci Praha provozován v rámci činnosti KC Petrklíč, díky čemuž svou činnost rozšíříme o on-line 
poradnu. Plánujeme také zvýšit důraz na společná setkávání formou různých seminářů či výletů s možností pozvání přátel 
z našeho okolí.

2121 - Misijní tábory
Týdenní misijní aktivity, jejichž cílem je nést evangelium světu všemi možnými způsoby a školit nové misijní pracovníky. 
Zaměřují se jak na vnější, tak i na vnitřní misii. Vnější misie probíhá tradiční formou (výstavy zdraví, přednášky, literatura, 
...) i netradiční (socha z 2. kapitoly Daniele, chodící Hus, aktivity pro děti, pastorační návštěvy, ...) a vnitřní misie formou péče 
o duchovní růst účastníků (workshopy, modlitební chvíle, osobní čas s Bohem...). Misijní tábory mají široké zaměření 
- od terénních táborů až po specifické zaměření táborů (pro rodiny, cyklistický, mezinárodní, hudební, ...).

   ČTVRTEK 27. SRPNA 2020

14:20 - 15:00  Společný odjezd z hotelu do Muzea Olomouckých tvarůžků
15:00 - 16:30  Prohlídka Muzea Olomouckých tvarůžků + Loštic
17:00 - 18:00  Registrace (program v hotelu)

18:00 - 19:00  Večeře - červená stravenka (restaurace)

19:00 - 20:50  Křeslo pro hosta - Dr. László Szabó (salónky Plato a Seneca)

   
   PÁTEK  28. SRPNA 2020  (salónky Plato a Seneca)

8:20 - 8:55  Ranní zamyšlení - Porozumět časům (Dr. László Szabó)
9:00 - 9:55  Je rychlé a nedávné stvoření přírody 
  a člověka vědecky obhajitelné? (Libor Votoček)
10:00 - 10:55 ADRA - sloužit lidem, aby mohli žít tak, jak Bůh zamýšlel (Radek Špinka)
11:00 - 11:50 Prevence v době Covidu (Robert Žižka)

12:00 - 12:55  Oběd - zelená stravenka (restaurace)

12:55 - 12:59 Přivítání (salónky Plato a Seneca)
13:00 - 13:55 Víra v evoluci v životě křesťana a církve - ano či ne? (Libor Votoček)
14:00 - 14:55 Jak efektivně sdílet víru ve stvoření (a Stvořitele) 
  ve věku vědy a sekularismu (Libor Votoček)
15:00 - 16:55 Valná hromada (pro účast je potřeba mít uhrazeny členské poplatky)

15:30  Otevření stánků - seznámení s projekty

17:00 - 17:55  Večeře - oranžová stravenka (restaurace)

18:00 - 18:58  Zahájení soboty (hlavní sál Foliant + Atlas)
  Představení schválených projektů na rok 2021
19:03 - 19:50 Zamyšlení "Co Ježíš opravdu řekl?" (Dr. László Szabó)
19:51 - 20:00  Rozloučení a informace o programu



PODPOROVANÉ PROJEKTY

2101 - Světlo do věznic
1) Šíření duchovní literatury do věznic pro odsouzené, rodiny odsouzených, obviněné a zaměstnance věznic. 2) Podpora 
křesťanských akcí ve věznicích, jako jsou křesťanské koncerty nebo besedy s lidmi, kterým Pán Bůh změnil život. Ve věznici 
Valdice se dokonce jednou měsíčně uskutečňují pravidelné sobotní bohoslužby. Během jedné soboty se konají dvě 
bohoslužby za sebou pro rozdílné skupiny odsouzených. Takto se střídají čtyři skupiny. 3) Podpora propuštěných mužů 
a žen.

2102 - Youth for Jesus a Dotkni se nebe 2021 Plzeň
YfJ 2021 Plzeň je součástí několikaměsíčního evangelizačního programu DOTKNI SE NEBE, který je organizačně zastřešený 
jednotlivými sbory a mladými lidmi, kteří jsou během letních prázdnin na daná místa pozváni. Náplní kampaně je studium 
Bible, modlitební skupinky, dobrovolnická služba, mostové programy, zdravotní aktivity, sociální pomoc, trénink, přednášky 
a semináře. Hlavními cíli jsou duchovní oživení sborů včetně aktivizace jejich evangelizačního potenciálu a trénink mladých 
lidí pro evangelizaci.

2103 - LIGHT Slovensko
Oficiálny projekt GK roku 2008. Jeho názov – akronym – znamená "Laický inštitút pre globálne vzdelávanie v oblasti 
zdravia". Ide o cyklus 10 víkendových školení za rok, kde sa laici učia slúžiť potrebám iných, viesť ich k Bohu i k osvojeniu si 
princípov zdravého života vo všetkých jeho oblastiach. Cieľom je služba v projekte vyškolených laikov – "učeníkov" 
prostredníctvom zborov CASD alebo o. z. Život a zdravie - zakladanie a vedenie klubov zdravia, konanie výstav zdravia, 
prednášanie, odovzdávanie posolstva o zdraví i o Bohu iným a získavanie ďalších "učeníkov" prostredníctvom tejto služby.

PRO ROK 2021

2104 - Evangelizace knihami - rozvoj a podpora
Distribuce evangelizačních knih probíhá zejména prostřednictvím "stolečkové evangelizace“, kdy evangelizační dobrovolníci 
nabízejí knihy na náměstích, trzích a na dalších místech s větší koncentrací lidí. Dále dochází k pravidelnému doplňování tzv. 
knihobudek a v neposlední řadě jsou využívány osobní vztahy pro šíření literatury. Tento projekt si mj. klade za cíl rozšiřování 
nabídky knižních titulů pro všechny zmíněné formy jejich distribuování. Usilujeme také o převod knih do elektronické a audio 
podoby pro jejich bezplatné šíření.

2105 - Časopis PRAMENY ZDRAVÍ
Šíření adventistického zdravotního poselství na bázi vědecky podložených informací o úplném zdraví – tělesném, 
duševním, duchovním a sociálním. Jedná se o aktivitu prvního kontaktu, která je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misij-
ních služeb poskytovaných v rámci Oddělení zdraví ČSU. Tyto aktivity byly oceněny dr. Allanem Handysidesem, bývalým 
předsedou Oddělení zdraví při GK, jako nejlepší adventistický program zdravotně-misijní služby s následnou prací na celém 
světě. Časopis slouží členům církve, mohou jej předávat svým přátelům, pracují s ním kolportéři. Primární cílovou skupinou 
je ovšem veřejnost – ti, kteří se zajímají o výživu, prevenci nemocí a zdravý životní styl.

2108 - Rekondiční pobyty NEWSTART
Týdenní rekondiční a výukové pobyty – křesťanská služba na bázi adventistického know-how v oblasti komplexního zdraví, 
jež je jednou z nejlepších příležitostí, jak přinášet evangelium efektivně a prakticky našim spoluobčanům. Hosté prožijí 
krásný týden bez stresu naplněný množstvím informací, aktivit s příležitostmi ke sdílení a navázání přátelských vztahů. 
Seznámí se s osmi principy programu NEWSTART a budou vedeni k setkání se s Pánem Ježíšem.

2109 - Společenské centrum Melantrichova
V prostorách Společenského centra Prameny zdraví v samém srdci Prahy se v průběhu každého týdne scházíme s desítka-
mi návštěvníků na nejrůznějších programech, seminářích a přednáškách. V sobotu zde konáme pravidelné bohoslužby 
přizpůsobené lidem, kteří se s Pánem Ježíšem teprve seznamují. Sloužíme v oblasti tělesného, duševního, sociálního 
i duchovního zdraví, přičemž pozornost návštěvníků zaměřujeme na Hospodina, coby zdroj úplného uzdravení.

2110 - Komunitní prostor Malina start up
Reagujeme na lokální potřeby rodin či skupin zaměřených na rodičovství a alternativy ve vzdělávání dětí. V rámci projektu 
Společně svou cestou, z. s. vytváříme prostor pro komunitní život. Sdružujeme rodiny se zájmem o domácí a komunitní 
vzdělávání v Pobeskydí. Pořádáme jednorázové i pravidelné akce, jako jsou přednášky, kurzy, sousedské slavnosti a 
bazarový prodej ze dvora. Vytváříme volnočasové činnosti (kroužky, lesní klub, školní doučování), které propojujeme s 
primární prevencí. S dětmi budujeme osobní vztahy, spolupracujeme s Křesťanskou akademií mladých.

2111 - Bolívia stavba modlitebne
Slovenské sdružení ve spolupráci s Bolívijskou unií CASD rozvíjí dlouhodobou vizi výstavby modliteben za účasti dobrovolní-
ků z ČS unie na stavebních pracích. Projekt podporovaný ASI-CS, z.s. se v rámci této aktivity zaměřuje na rozšiřování Biblí 
a další křesťanské literatury.

2112 - Vedení různě znevýhodněných dětí a jejich rodin ke Kristu
Zaměřujeme se především na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin (ale také na jejich rodiče) za účelem motivace 
k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, 
ale především křesťanských duchovních hodnot. Zajišťujeme pravidelné týdenní schůzky s důrazem na rozvíjení praktic-
kých dovedností, studium Bible a účast na bohoslužbách. Kromě toho pořádáme i společné víkendové pobyty a prázdnino-
vé tábory.

2113 - Duchovní podpora seniorů, nemocných či jinak 
handicapovaných lidí v Karlovarském kraji

Pravidelně navštěvujeme potřebné v jejich domovech a snažíme se o zkvalitnění jejich života. Záměr projektu byl zpočátku 
pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr misijní. Někdy bývají sami senioři velkým duchovním 
obohacením pro své pečovatele, jindy je to naopak. Pečovatelé nejenže prakticky pomáhají starším a nemocným, ale navíc 
si tím sami zlepšují svůj omezený rodinný rozpočet. Poskytovatelé i příjemci pomoci se společně modlí, studují Bibli 
a posilují se navzájem ve víře.

2114 - Romské bohoslužby v Karlovarském kraji
Propagační, organizační, personální a materiální zajištění pravidelných misijních romských adventistických bohoslužeb 
každou sobotu odpoledne v modlitebně sboru CASD v Sokolově, který leží v sousedství romské čtvrti, terénních evangeli-
zací v romských čtvrtích Sokolova a dalších obcích na Sokolovsku. Pořádají se zde zkoušky romských křesťanských skupin, 
biblická a modlitební setkání romských dětí a setkání mládeže ve všední dny v modlitebně a v domácnostech.

2115 - PTD Pathfinder
Zaměřujeme se na mládež od 13 do 16 let. Během roku se uskuteční 4 víkendová setkání. Provádíme osvětu v oblastech 
klíčových pro dospívající - vztahy, škola, hodnoty, etika, sexualita, pokušení, Bůh a víra, práce s Biblí, objevení svých darů, 
sebeporozumění. Rozvíjíme všechny rozměry osobnosti – fyzický, psychický, sociální i duchovní. Snažíme se vytvářet 
příležitosti k poznávání sebe sama v různých situacích, hledání odpovědí na palčivé otázky, prožívání dobrodružství, 
nalézání vlastní užitečnosti, objevování Božích cest a také příležitosti smát se a radovat s kamarády.

2117 - Jesenná rodinná víkendoFka - 10. výročie - Srdce Domova
Cieľom tohto projektu je pomôcť ľuďom zvládnuť základné hodnoty existencie človeka - rodinu, manželstvo a výchovu deti. 
Veríme, že ak sa to podarí, ľudia pochopia, aká je dôležitá rodina, aké posolstvo v sebe skrýva. Veríme, že zdravé rodiny 
vytvoria zdravú spoločnosť, v ktorej sa nám bude dobre žiť. Našim cieľom je, aby si ľudia pripomenuli, aké skutočné 
hodnoty sa skrývajú v samotnej rodine, v manželstve, tak ako to tam vložil Boh pri stvorení. Za pomoci odborníkov v oblasti 
psychológie, vzťahového a partnerského poradenstva, organizujeme víkendové semináre, jednodňové výlety, jesenné 
reštarty pre manželov a konferencie o rodine. Tiež vytvárame prostredie, v ktorom podporujeme a vedieme ľudí k Božiemu 
ideálu samotnej rodiny ako takej.

2118 - Po ulici
Predstavenie evanjelia deťom a ich rodičom im zrozumiteľnou formou a systematická práca pre rozvíjanie ich vzťahu 
s Bohom + poznávanie Božieho slova cez skupinové aktivity a pobyty v prírode (systematické stretávanie v týždni, víkendo-
vé pobyty, tábory a iné aktivity). Súčasťou našej práce sú i detské a mládežnícke bohoslužby a účasť na kresťanských 
stretnutiach, festivaloch a všade tam kde môžu poznávať Boha.

2119 - Ten, který přichází
Distribuce knihy Ten, který přichází a Ten, ktorý prichádza. Jedná se o český a slovenský překlad knihy Messiah vydané 
nakladatelstvím Pacific Press Publishing Association. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould 
Whiteové. Publikaci rozšiřujeme zdarma v knižní podobě (paperback), v elektronických formátech pro čtečky, a také 
v namluvené formě ve formátu MP3. Záměrem je seznámit širokou veřejnost s osobou a dílem Ježíše Krista s důrazem 
na Jeho brzký druhý příchod.

2120 - Archa pomoci Praha
Pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením. Podporujeme, aby mohli co nejdéle zůstat žít v prostředí svého 
domova. Vytváříme prostor pro seberealizaci a rozvoj sociálních kontaktů seniorů a osob se zdravotním postižením. 
Zprostředkováváme duchovní podporu od našich kazatelů a laických dobrovolníků. Někteří členové církve oceňují, když jim 
je na blízku někdo ze sborového společenství, kdo rozumí jejich životní cestě a je schopen jim vyjít vstříc i v rámci specific-
kých požadavků. Pro nečleny církve je pak činnost APP mnohdy prvním kontaktem a zkušeností s věřícími. Od roku 2021 
bude projekt Archy pomoci Praha provozován v rámci činnosti KC Petrklíč, díky čemuž svou činnost rozšíříme o on-line 
poradnu. Plánujeme také zvýšit důraz na společná setkávání formou různých seminářů či výletů s možností pozvání přátel 
z našeho okolí.

2121 - Misijní tábory
Týdenní misijní aktivity, jejichž cílem je nést evangelium světu všemi možnými způsoby a školit nové misijní pracovníky. 
Zaměřují se jak na vnější, tak i na vnitřní misii. Vnější misie probíhá tradiční formou (výstavy zdraví, přednášky, literatura, 
...) i netradiční (socha z 2. kapitoly Daniele, chodící Hus, aktivity pro děti, pastorační návštěvy, ...) a vnitřní misie formou péče 
o duchovní růst účastníků (workshopy, modlitební chvíle, osobní čas s Bohem...). Misijní tábory mají široké zaměření 
- od terénních táborů až po specifické zaměření táborů (pro rodiny, cyklistický, mezinárodní, hudební, ...).

    SOBOTA  29. SRPNA 2020   (hlavní sál Foliant + Atlas)

8:45 - 8:59  Společné písně
9:00 - 9:19 Zahájení a sobotní škola
9:20 - 11:56 Pozvánka do Velkých Karlovic na přednášky (Radim Passer)
  Video pozdrav ASI EU (Christiane E. Theiss)
  Poselství zástupců sdružení a unie CASD
  Poselství předsedy ASI-CS (Milan Bendl)
  Sbírka na misijní projekty v roce 2021
  Kázání "Mise: biblický koncept čelící světskému kontextu" (Dr. László Szabó)
  
  Program pro děti (salónky Kosmas a Dalimil)

12:00 - 13:00  Oběd - modrá stravenka (restaurace)

13:50 - 13:59 Znělka a přivítání
14:00 - 16:55 Vyhlášení výsledků sbírky pro rok 2021
  Představení schválených projektů na rok 2021
  Prezentace projektu Youth for Jesus
15:15 - 16:05 Zamyšlení "Role místních sborů v misii" (Dr. László Szabó)

17:00 - 18:00  Večeře - růžová stravenka (restaurace)



2101 - Světlo do věznic
1) Šíření duchovní literatury do věznic pro odsouzené, rodiny odsouzených, obviněné a zaměstnance věznic. 2) Podpora 
křesťanských akcí ve věznicích, jako jsou křesťanské koncerty nebo besedy s lidmi, kterým Pán Bůh změnil život. Ve věznici 
Valdice se dokonce jednou měsíčně uskutečňují pravidelné sobotní bohoslužby. Během jedné soboty se konají dvě 
bohoslužby za sebou pro rozdílné skupiny odsouzených. Takto se střídají čtyři skupiny. 3) Podpora propuštěných mužů 
a žen.

2102 - Youth for Jesus a Dotkni se nebe 2021 Plzeň
YfJ 2021 Plzeň je součástí několikaměsíčního evangelizačního programu DOTKNI SE NEBE, který je organizačně zastřešený 
jednotlivými sbory a mladými lidmi, kteří jsou během letních prázdnin na daná místa pozváni. Náplní kampaně je studium 
Bible, modlitební skupinky, dobrovolnická služba, mostové programy, zdravotní aktivity, sociální pomoc, trénink, přednášky 
a semináře. Hlavními cíli jsou duchovní oživení sborů včetně aktivizace jejich evangelizačního potenciálu a trénink mladých 
lidí pro evangelizaci.

2103 - LIGHT Slovensko
Oficiálny projekt GK roku 2008. Jeho názov – akronym – znamená "Laický inštitút pre globálne vzdelávanie v oblasti 
zdravia". Ide o cyklus 10 víkendových školení za rok, kde sa laici učia slúžiť potrebám iných, viesť ich k Bohu i k osvojeniu si 
princípov zdravého života vo všetkých jeho oblastiach. Cieľom je služba v projekte vyškolených laikov – "učeníkov" 
prostredníctvom zborov CASD alebo o. z. Život a zdravie - zakladanie a vedenie klubov zdravia, konanie výstav zdravia, 
prednášanie, odovzdávanie posolstva o zdraví i o Bohu iným a získavanie ďalších "učeníkov" prostredníctvom tejto služby.

2104 - Evangelizace knihami - rozvoj a podpora
Distribuce evangelizačních knih probíhá zejména prostřednictvím "stolečkové evangelizace“, kdy evangelizační dobrovolníci 
nabízejí knihy na náměstích, trzích a na dalších místech s větší koncentrací lidí. Dále dochází k pravidelnému doplňování tzv. 
knihobudek a v neposlední řadě jsou využívány osobní vztahy pro šíření literatury. Tento projekt si mj. klade za cíl rozšiřování 
nabídky knižních titulů pro všechny zmíněné formy jejich distribuování. Usilujeme také o převod knih do elektronické a audio 
podoby pro jejich bezplatné šíření.

2105 - Časopis PRAMENY ZDRAVÍ
Šíření adventistického zdravotního poselství na bázi vědecky podložených informací o úplném zdraví – tělesném, 
duševním, duchovním a sociálním. Jedná se o aktivitu prvního kontaktu, která je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misij-
ních služeb poskytovaných v rámci Oddělení zdraví ČSU. Tyto aktivity byly oceněny dr. Allanem Handysidesem, bývalým 
předsedou Oddělení zdraví při GK, jako nejlepší adventistický program zdravotně-misijní služby s následnou prací na celém 
světě. Časopis slouží členům církve, mohou jej předávat svým přátelům, pracují s ním kolportéři. Primární cílovou skupinou 
je ovšem veřejnost – ti, kteří se zajímají o výživu, prevenci nemocí a zdravý životní styl.

2108 - Rekondiční pobyty NEWSTART
Týdenní rekondiční a výukové pobyty – křesťanská služba na bázi adventistického know-how v oblasti komplexního zdraví, 
jež je jednou z nejlepších příležitostí, jak přinášet evangelium efektivně a prakticky našim spoluobčanům. Hosté prožijí 
krásný týden bez stresu naplněný množstvím informací, aktivit s příležitostmi ke sdílení a navázání přátelských vztahů. 
Seznámí se s osmi principy programu NEWSTART a budou vedeni k setkání se s Pánem Ježíšem.

2109 - Společenské centrum Melantrichova
V prostorách Společenského centra Prameny zdraví v samém srdci Prahy se v průběhu každého týdne scházíme s desítka-
mi návštěvníků na nejrůznějších programech, seminářích a přednáškách. V sobotu zde konáme pravidelné bohoslužby 
přizpůsobené lidem, kteří se s Pánem Ježíšem teprve seznamují. Sloužíme v oblasti tělesného, duševního, sociálního 
i duchovního zdraví, přičemž pozornost návštěvníků zaměřujeme na Hospodina, coby zdroj úplného uzdravení.

2110 - Komunitní prostor Malina start up
Reagujeme na lokální potřeby rodin či skupin zaměřených na rodičovství a alternativy ve vzdělávání dětí. V rámci projektu 
Společně svou cestou, z. s. vytváříme prostor pro komunitní život. Sdružujeme rodiny se zájmem o domácí a komunitní 
vzdělávání v Pobeskydí. Pořádáme jednorázové i pravidelné akce, jako jsou přednášky, kurzy, sousedské slavnosti a 
bazarový prodej ze dvora. Vytváříme volnočasové činnosti (kroužky, lesní klub, školní doučování), které propojujeme s 
primární prevencí. S dětmi budujeme osobní vztahy, spolupracujeme s Křesťanskou akademií mladých.

2111 - Bolívia stavba modlitebne
Slovenské sdružení ve spolupráci s Bolívijskou unií CASD rozvíjí dlouhodobou vizi výstavby modliteben za účasti dobrovolní-
ků z ČS unie na stavebních pracích. Projekt podporovaný ASI-CS, z.s. se v rámci této aktivity zaměřuje na rozšiřování Biblí 
a další křesťanské literatury.

2112 - Vedení různě znevýhodněných dětí a jejich rodin ke Kristu
Zaměřujeme se především na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin (ale také na jejich rodiče) za účelem motivace 
k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, 
ale především křesťanských duchovních hodnot. Zajišťujeme pravidelné týdenní schůzky s důrazem na rozvíjení praktic-
kých dovedností, studium Bible a účast na bohoslužbách. Kromě toho pořádáme i společné víkendové pobyty a prázdnino-
vé tábory.

2113 - Duchovní podpora seniorů, nemocných či jinak 
handicapovaných lidí v Karlovarském kraji

Pravidelně navštěvujeme potřebné v jejich domovech a snažíme se o zkvalitnění jejich života. Záměr projektu byl zpočátku 
pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr misijní. Někdy bývají sami senioři velkým duchovním 
obohacením pro své pečovatele, jindy je to naopak. Pečovatelé nejenže prakticky pomáhají starším a nemocným, ale navíc 
si tím sami zlepšují svůj omezený rodinný rozpočet. Poskytovatelé i příjemci pomoci se společně modlí, studují Bibli 
a posilují se navzájem ve víře.

2114 - Romské bohoslužby v Karlovarském kraji
Propagační, organizační, personální a materiální zajištění pravidelných misijních romských adventistických bohoslužeb 
každou sobotu odpoledne v modlitebně sboru CASD v Sokolově, který leží v sousedství romské čtvrti, terénních evangeli-
zací v romských čtvrtích Sokolova a dalších obcích na Sokolovsku. Pořádají se zde zkoušky romských křesťanských skupin, 
biblická a modlitební setkání romských dětí a setkání mládeže ve všední dny v modlitebně a v domácnostech.

2115 - PTD Pathfinder
Zaměřujeme se na mládež od 13 do 16 let. Během roku se uskuteční 4 víkendová setkání. Provádíme osvětu v oblastech 
klíčových pro dospívající - vztahy, škola, hodnoty, etika, sexualita, pokušení, Bůh a víra, práce s Biblí, objevení svých darů, 
sebeporozumění. Rozvíjíme všechny rozměry osobnosti – fyzický, psychický, sociální i duchovní. Snažíme se vytvářet 
příležitosti k poznávání sebe sama v různých situacích, hledání odpovědí na palčivé otázky, prožívání dobrodružství, 
nalézání vlastní užitečnosti, objevování Božích cest a také příležitosti smát se a radovat s kamarády.

2117 - Jesenná rodinná víkendoFka - 10. výročie - Srdce Domova
Cieľom tohto projektu je pomôcť ľuďom zvládnuť základné hodnoty existencie človeka - rodinu, manželstvo a výchovu deti. 
Veríme, že ak sa to podarí, ľudia pochopia, aká je dôležitá rodina, aké posolstvo v sebe skrýva. Veríme, že zdravé rodiny 
vytvoria zdravú spoločnosť, v ktorej sa nám bude dobre žiť. Našim cieľom je, aby si ľudia pripomenuli, aké skutočné 
hodnoty sa skrývajú v samotnej rodine, v manželstve, tak ako to tam vložil Boh pri stvorení. Za pomoci odborníkov v oblasti 
psychológie, vzťahového a partnerského poradenstva, organizujeme víkendové semináre, jednodňové výlety, jesenné 
reštarty pre manželov a konferencie o rodine. Tiež vytvárame prostredie, v ktorom podporujeme a vedieme ľudí k Božiemu 
ideálu samotnej rodiny ako takej.

2118 - Po ulici
Predstavenie evanjelia deťom a ich rodičom im zrozumiteľnou formou a systematická práca pre rozvíjanie ich vzťahu 
s Bohom + poznávanie Božieho slova cez skupinové aktivity a pobyty v prírode (systematické stretávanie v týždni, víkendo-
vé pobyty, tábory a iné aktivity). Súčasťou našej práce sú i detské a mládežnícke bohoslužby a účasť na kresťanských 
stretnutiach, festivaloch a všade tam kde môžu poznávať Boha.

2119 - Ten, který přichází
Distribuce knihy Ten, který přichází a Ten, ktorý prichádza. Jedná se o český a slovenský překlad knihy Messiah vydané 
nakladatelstvím Pacific Press Publishing Association. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould 
Whiteové. Publikaci rozšiřujeme zdarma v knižní podobě (paperback), v elektronických formátech pro čtečky, a také 
v namluvené formě ve formátu MP3. Záměrem je seznámit širokou veřejnost s osobou a dílem Ježíše Krista s důrazem 
na Jeho brzký druhý příchod.

2120 - Archa pomoci Praha
Pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením. Podporujeme, aby mohli co nejdéle zůstat žít v prostředí svého 
domova. Vytváříme prostor pro seberealizaci a rozvoj sociálních kontaktů seniorů a osob se zdravotním postižením. 
Zprostředkováváme duchovní podporu od našich kazatelů a laických dobrovolníků. Někteří členové církve oceňují, když jim 
je na blízku někdo ze sborového společenství, kdo rozumí jejich životní cestě a je schopen jim vyjít vstříc i v rámci specific-
kých požadavků. Pro nečleny církve je pak činnost APP mnohdy prvním kontaktem a zkušeností s věřícími. Od roku 2021 
bude projekt Archy pomoci Praha provozován v rámci činnosti KC Petrklíč, díky čemuž svou činnost rozšíříme o on-line 
poradnu. Plánujeme také zvýšit důraz na společná setkávání formou různých seminářů či výletů s možností pozvání přátel 
z našeho okolí.

2121 - Misijní tábory
Týdenní misijní aktivity, jejichž cílem je nést evangelium světu všemi možnými způsoby a školit nové misijní pracovníky. 
Zaměřují se jak na vnější, tak i na vnitřní misii. Vnější misie probíhá tradiční formou (výstavy zdraví, přednášky, literatura, 
...) i netradiční (socha z 2. kapitoly Daniele, chodící Hus, aktivity pro děti, pastorační návštěvy, ...) a vnitřní misie formou péče 
o duchovní růst účastníků (workshopy, modlitební chvíle, osobní čas s Bohem...). Misijní tábory mají široké zaměření 
- od terénních táborů až po specifické zaměření táborů (pro rodiny, cyklistický, mezinárodní, hudební, ...).



2101 - Světlo do věznic
1) Šíření duchovní literatury do věznic pro odsouzené, rodiny odsouzených, obviněné a zaměstnance věznic. 2) Podpora 
křesťanských akcí ve věznicích, jako jsou křesťanské koncerty nebo besedy s lidmi, kterým Pán Bůh změnil život. Ve věznici 
Valdice se dokonce jednou měsíčně uskutečňují pravidelné sobotní bohoslužby. Během jedné soboty se konají dvě 
bohoslužby za sebou pro rozdílné skupiny odsouzených. Takto se střídají čtyři skupiny. 3) Podpora propuštěných mužů 
a žen.

2102 - Youth for Jesus a Dotkni se nebe 2021 Plzeň
YfJ 2021 Plzeň je součástí několikaměsíčního evangelizačního programu DOTKNI SE NEBE, který je organizačně zastřešený 
jednotlivými sbory a mladými lidmi, kteří jsou během letních prázdnin na daná místa pozváni. Náplní kampaně je studium 
Bible, modlitební skupinky, dobrovolnická služba, mostové programy, zdravotní aktivity, sociální pomoc, trénink, přednášky 
a semináře. Hlavními cíli jsou duchovní oživení sborů včetně aktivizace jejich evangelizačního potenciálu a trénink mladých 
lidí pro evangelizaci.

2103 - LIGHT Slovensko
Oficiálny projekt GK roku 2008. Jeho názov – akronym – znamená "Laický inštitút pre globálne vzdelávanie v oblasti 
zdravia". Ide o cyklus 10 víkendových školení za rok, kde sa laici učia slúžiť potrebám iných, viesť ich k Bohu i k osvojeniu si 
princípov zdravého života vo všetkých jeho oblastiach. Cieľom je služba v projekte vyškolených laikov – "učeníkov" 
prostredníctvom zborov CASD alebo o. z. Život a zdravie - zakladanie a vedenie klubov zdravia, konanie výstav zdravia, 
prednášanie, odovzdávanie posolstva o zdraví i o Bohu iným a získavanie ďalších "učeníkov" prostredníctvom tejto služby.

2104 - Evangelizace knihami - rozvoj a podpora
Distribuce evangelizačních knih probíhá zejména prostřednictvím "stolečkové evangelizace“, kdy evangelizační dobrovolníci 
nabízejí knihy na náměstích, trzích a na dalších místech s větší koncentrací lidí. Dále dochází k pravidelnému doplňování tzv. 
knihobudek a v neposlední řadě jsou využívány osobní vztahy pro šíření literatury. Tento projekt si mj. klade za cíl rozšiřování 
nabídky knižních titulů pro všechny zmíněné formy jejich distribuování. Usilujeme také o převod knih do elektronické a audio 
podoby pro jejich bezplatné šíření.

2105 - Časopis PRAMENY ZDRAVÍ
Šíření adventistického zdravotního poselství na bázi vědecky podložených informací o úplném zdraví – tělesném, 
duševním, duchovním a sociálním. Jedná se o aktivitu prvního kontaktu, která je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misij-
ních služeb poskytovaných v rámci Oddělení zdraví ČSU. Tyto aktivity byly oceněny dr. Allanem Handysidesem, bývalým 
předsedou Oddělení zdraví při GK, jako nejlepší adventistický program zdravotně-misijní služby s následnou prací na celém 
světě. Časopis slouží členům církve, mohou jej předávat svým přátelům, pracují s ním kolportéři. Primární cílovou skupinou 
je ovšem veřejnost – ti, kteří se zajímají o výživu, prevenci nemocí a zdravý životní styl.

2108 - Rekondiční pobyty NEWSTART
Týdenní rekondiční a výukové pobyty – křesťanská služba na bázi adventistického know-how v oblasti komplexního zdraví, 
jež je jednou z nejlepších příležitostí, jak přinášet evangelium efektivně a prakticky našim spoluobčanům. Hosté prožijí 
krásný týden bez stresu naplněný množstvím informací, aktivit s příležitostmi ke sdílení a navázání přátelských vztahů. 
Seznámí se s osmi principy programu NEWSTART a budou vedeni k setkání se s Pánem Ježíšem.

2109 - Společenské centrum Melantrichova
V prostorách Společenského centra Prameny zdraví v samém srdci Prahy se v průběhu každého týdne scházíme s desítka-
mi návštěvníků na nejrůznějších programech, seminářích a přednáškách. V sobotu zde konáme pravidelné bohoslužby 
přizpůsobené lidem, kteří se s Pánem Ježíšem teprve seznamují. Sloužíme v oblasti tělesného, duševního, sociálního 
i duchovního zdraví, přičemž pozornost návštěvníků zaměřujeme na Hospodina, coby zdroj úplného uzdravení.

2110 - Komunitní prostor Malina start up
Reagujeme na lokální potřeby rodin či skupin zaměřených na rodičovství a alternativy ve vzdělávání dětí. V rámci projektu 
Společně svou cestou, z. s. vytváříme prostor pro komunitní život. Sdružujeme rodiny se zájmem o domácí a komunitní 
vzdělávání v Pobeskydí. Pořádáme jednorázové i pravidelné akce, jako jsou přednášky, kurzy, sousedské slavnosti a 
bazarový prodej ze dvora. Vytváříme volnočasové činnosti (kroužky, lesní klub, školní doučování), které propojujeme s 
primární prevencí. S dětmi budujeme osobní vztahy, spolupracujeme s Křesťanskou akademií mladých.

2111 - Bolívia stavba modlitebne
Slovenské sdružení ve spolupráci s Bolívijskou unií CASD rozvíjí dlouhodobou vizi výstavby modliteben za účasti dobrovolní-
ků z ČS unie na stavebních pracích. Projekt podporovaný ASI-CS, z.s. se v rámci této aktivity zaměřuje na rozšiřování Biblí 
a další křesťanské literatury.

2112 - Vedení různě znevýhodněných dětí a jejich rodin ke Kristu
Zaměřujeme se především na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin (ale také na jejich rodiče) za účelem motivace 
k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, 
ale především křesťanských duchovních hodnot. Zajišťujeme pravidelné týdenní schůzky s důrazem na rozvíjení praktic-
kých dovedností, studium Bible a účast na bohoslužbách. Kromě toho pořádáme i společné víkendové pobyty a prázdnino-
vé tábory.

2113 - Duchovní podpora seniorů, nemocných či jinak 
handicapovaných lidí v Karlovarském kraji

Pravidelně navštěvujeme potřebné v jejich domovech a snažíme se o zkvalitnění jejich života. Záměr projektu byl zpočátku 
pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr misijní. Někdy bývají sami senioři velkým duchovním 
obohacením pro své pečovatele, jindy je to naopak. Pečovatelé nejenže prakticky pomáhají starším a nemocným, ale navíc 
si tím sami zlepšují svůj omezený rodinný rozpočet. Poskytovatelé i příjemci pomoci se společně modlí, studují Bibli 
a posilují se navzájem ve víře.

2114 - Romské bohoslužby v Karlovarském kraji
Propagační, organizační, personální a materiální zajištění pravidelných misijních romských adventistických bohoslužeb 
každou sobotu odpoledne v modlitebně sboru CASD v Sokolově, který leží v sousedství romské čtvrti, terénních evangeli-
zací v romských čtvrtích Sokolova a dalších obcích na Sokolovsku. Pořádají se zde zkoušky romských křesťanských skupin, 
biblická a modlitební setkání romských dětí a setkání mládeže ve všední dny v modlitebně a v domácnostech.

2115 - PTD Pathfinder
Zaměřujeme se na mládež od 13 do 16 let. Během roku se uskuteční 4 víkendová setkání. Provádíme osvětu v oblastech 
klíčových pro dospívající - vztahy, škola, hodnoty, etika, sexualita, pokušení, Bůh a víra, práce s Biblí, objevení svých darů, 
sebeporozumění. Rozvíjíme všechny rozměry osobnosti – fyzický, psychický, sociální i duchovní. Snažíme se vytvářet 
příležitosti k poznávání sebe sama v různých situacích, hledání odpovědí na palčivé otázky, prožívání dobrodružství, 
nalézání vlastní užitečnosti, objevování Božích cest a také příležitosti smát se a radovat s kamarády.

2117 - Jesenná rodinná víkendoFka - 10. výročie - Srdce Domova
Cieľom tohto projektu je pomôcť ľuďom zvládnuť základné hodnoty existencie človeka - rodinu, manželstvo a výchovu deti. 
Veríme, že ak sa to podarí, ľudia pochopia, aká je dôležitá rodina, aké posolstvo v sebe skrýva. Veríme, že zdravé rodiny 
vytvoria zdravú spoločnosť, v ktorej sa nám bude dobre žiť. Našim cieľom je, aby si ľudia pripomenuli, aké skutočné 
hodnoty sa skrývajú v samotnej rodine, v manželstve, tak ako to tam vložil Boh pri stvorení. Za pomoci odborníkov v oblasti 
psychológie, vzťahového a partnerského poradenstva, organizujeme víkendové semináre, jednodňové výlety, jesenné 
reštarty pre manželov a konferencie o rodine. Tiež vytvárame prostredie, v ktorom podporujeme a vedieme ľudí k Božiemu 
ideálu samotnej rodiny ako takej.

2118 - Po ulici
Predstavenie evanjelia deťom a ich rodičom im zrozumiteľnou formou a systematická práca pre rozvíjanie ich vzťahu 
s Bohom + poznávanie Božieho slova cez skupinové aktivity a pobyty v prírode (systematické stretávanie v týždni, víkendo-
vé pobyty, tábory a iné aktivity). Súčasťou našej práce sú i detské a mládežnícke bohoslužby a účasť na kresťanských 
stretnutiach, festivaloch a všade tam kde môžu poznávať Boha.

2119 - Ten, který přichází
Distribuce knihy Ten, který přichází a Ten, ktorý prichádza. Jedná se o český a slovenský překlad knihy Messiah vydané 
nakladatelstvím Pacific Press Publishing Association. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould 
Whiteové. Publikaci rozšiřujeme zdarma v knižní podobě (paperback), v elektronických formátech pro čtečky, a také 
v namluvené formě ve formátu MP3. Záměrem je seznámit širokou veřejnost s osobou a dílem Ježíše Krista s důrazem 
na Jeho brzký druhý příchod.

2120 - Archa pomoci Praha
Pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením. Podporujeme, aby mohli co nejdéle zůstat žít v prostředí svého 
domova. Vytváříme prostor pro seberealizaci a rozvoj sociálních kontaktů seniorů a osob se zdravotním postižením. 
Zprostředkováváme duchovní podporu od našich kazatelů a laických dobrovolníků. Někteří členové církve oceňují, když jim 
je na blízku někdo ze sborového společenství, kdo rozumí jejich životní cestě a je schopen jim vyjít vstříc i v rámci specific-
kých požadavků. Pro nečleny církve je pak činnost APP mnohdy prvním kontaktem a zkušeností s věřícími. Od roku 2021 
bude projekt Archy pomoci Praha provozován v rámci činnosti KC Petrklíč, díky čemuž svou činnost rozšíříme o on-line 
poradnu. Plánujeme také zvýšit důraz na společná setkávání formou různých seminářů či výletů s možností pozvání přátel 
z našeho okolí.

2121 - Misijní tábory
Týdenní misijní aktivity, jejichž cílem je nést evangelium světu všemi možnými způsoby a školit nové misijní pracovníky. 
Zaměřují se jak na vnější, tak i na vnitřní misii. Vnější misie probíhá tradiční formou (výstavy zdraví, přednášky, literatura, 
...) i netradiční (socha z 2. kapitoly Daniele, chodící Hus, aktivity pro děti, pastorační návštěvy, ...) a vnitřní misie formou péče 
o duchovní růst účastníků (workshopy, modlitební chvíle, osobní čas s Bohem...). Misijní tábory mají široké zaměření 
- od terénních táborů až po specifické zaměření táborů (pro rodiny, cyklistický, mezinárodní, hudební, ...).


