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V roce 2013 CKS opět mírně rostla v počtu členů. Tento rok byl volebním pro Radu KS a tak v létě 

volba proběhla. Výsledek je uveden níže jak součást zprávy z letní pastorálky. Téma na pastorálkách 

jsme měli čtyři a všechna byla více praktická než teologická. Na pastorálce zimní bylo téma 

napomínání a povzbuzování. Na jarní nám posloužili evangelisté, na letní přijel poprvé Barry Wissler, 

který se zaměřil na „Budování týmu“ a „Osobní zápasy“. Na podzim byla pastorálka spojena s mini 

konferencí KMS, kde vyučoval Eddy de Perder, který se svojí službou zaměřuje na řešení konfliktů 

v církvi. Tématem shromáždění CeloKS, bylo budování vzájemných vztahů.  

Hned z kraje roku dva vedoucí misijních skupin předali vedení mladším bratřím. Předávání služeb 

naším nástupcům, které jsme vyučili je dlouhodobým cílem v CKS.  

 

Zimní pastorálka 
 

proběhla během prvního březnového víkendu. Jak jsme vás informovali, byla o kázni v církvi.  

Program 
Téma: Budování církve skrze napomínání a povzbuzovaní 

Pátek  

18:00-20:30 
Úvod Tomáš Božovský, osobní služba 

Sobota 

9:00-13:30 
Marek Prosner: Úvod do tématu 

Antonín Zelina: Biblická řecká slova používaná pro napomenutí a kázeň  

Petr Kácha: Biblická kázeň versus humanismus  

Jenda Cvejn: Kázeň jako pomoc tomu člověku a jako ochrana svěřených lidí (praktické  

podněty a otázky) 
Diskusní skupiny 

 

Ve „sdílecích“ skupinách zaznělo mnoho podnětů a z výstupů jednotlivých zástupců bylo zřejmé, že 

se v uplatňování kázně jako sbory někde zásadně lišíme. Podstatné je, abychom se drželi Božího slova 

a milovali ty, které nám Pán svěřil. 

 

Na konci pastorálky jsme požehnali Standovi Lorencovi, který převzal vedení MS Kamenický Šenov 

(pův. MS Nový Bor) po Josefovi Markovi a Janu Frydrýškovi, který převzal vedení MS  Brandýs nad 

Labem po Jirkovi Šitnerovi.  
 

Zpráva a naučení o kazatelství 
J.A. Komenský 

 

Jak jsme již dříve avizovali, tak učebnice kazatelství v současném jazyce konečně vyšla a přivezeme 

jí na jarní pastorálku. Pro vás kdo jste o ní neslyšeli, tak se jedná o pomůcku pro všechny lidi (zvláště 

pro kazatele), kteří slouží v církvi slovem. Jsou v ní například návody jak pracovat s Písmem, ale i 

jak mluvit, jak používat dynamiku řeči a v neposlední řadě jak být přirozený. Jelikož se jedná o 

ojedinělou knihu, která nevychází ve velkém nákladu a vzhledem k tomu jak je dobrá, jsme jich pro 

KS objednali 50 kusů. Myslíme si, že by jí měli mít nejen kazatelé, ale i vedoucí skupinek starší a 

další, kteří se jen na službu slovem připravují. Vzhledem k odbíranému množství jsme dostali slevu, 

takže konečná cena pro nás je 230 Kč. Pokud byste jich chtěli odebrat větší množství, napište na 

adresu  

marek@prosner.cz Zde je malá ukázka z úvodu: 
 

„Není hanba učit se, jen neumět a nechtít se učit. Kdo se tedy učit chce, s tím se zde chci sdílet. A 
komu se zdá, že už umí vše, co má umět, a nepotřebuje žádné další vyučování, ten ať jedná podle 
svého přesvědčení, ale nezapomíná na to, co říká Boží Duch, že jestliže si někdo myslí, že už něco 
plně poznal, ještě to nepoznal tak, jak je třeba, ale domnělé poznání ho vede k domýšlivosti (1K 8:1,2). 

mailto:marek@prosner.cz


Jestliže Boží dílo nedělá jen na oko, ať si to uvědomí. Láska totiž nemůže jinak, než usilovat o 
vybudování sebe sama i druhých. Kéž Bůh pro své jméno způsobí, aby byla rozlita v našich srdcích! 
Amen. 
         (Léta Páně 1651)  

J.(an) A.(mos) K.(omenský)  

 

Setkání mládeže KS NamaKSimum 

 
Předminulý víkend, tedy 4.-5.5. proběhly tyto dvě akce Křesťanských společenství.  

 

Úvodem několik vět od Dity Frantíkové, která je spolu s dalšími hlavní organizátorkou 

NamaKSimum:   

Letošní NamaKSimum v Kutné Hoře s rekordním počtem 150 účastníků z 14 mládeží se podařilo díky 

podpoře místního sboru (Sašo, děkujeme!) a přípravným aktivitám vedoucích ze 4 mládeží. Díky 

Bohu! Společný čas stál za to, slovem sloužil Marek Prosner, Kuba Limr s námi strávil celý víkend a 

pomohl v Talk show a vedením semináře. Hrály skupiny Jirky Jelínka a Mirka Hoblíka. Jsme jim moc 

vděční! Myšlenka Namaximum - připomínat si, že patříme k něčemu většímu, co má smysl, můžeme 

se podporovat v práci pro Boží království a mít se rádi, má myslím šanci i v příštím roce. Nemálo 

dalších vedoucích mládeží se chce zapojit do přípravy Namaximum, takže se z něj postupně může 

stávat opravdu naše společná věc. 

                                                                       Dita Frantíková 

 

Společné shromáždění CKS 
 

Vás, kdo jste nebyli na shromáždění celoKS je nám líto, protože jste nemohli zažít báječné „naladění“ 

přítomných, výborné chvály, svědectví, společnou VP atd. Na druhou stranu nás tam bylo tolik, že 

byste se již nemuseli vejít . Kázat bude Marek Prosner na sedmou hodnotu KS a to „Rozvíjení 

vzájemných vztahů“. 

Jak řekl jeden bratr, bylo to nejlepší setkání mládeže a celoKS na kterých kdy byl. Možná se Vám 

podaří přijet příští rok 4.5.2014, kdy plánujeme, že bychom začali setkání již v 11:00 a s přestávkami 

by program běžel až do 16:30. Rádi bychom totiž lépe využili Vámi investovaný čas na cestu do 

Prahy a domů. Loni se nám velmi osvědčilo i zapojení mládeže, tak se k tomu také chceme vrátit.  

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a programu shromáždění podíleli.  

 

Jarní pastorálka 
 

24.-26. května 2013, Dlouhý 

Motivační pastorálka s českými evangelisty. Máme za to, že KS potřebují povzbudit v kázání 

evangelia. Pozvali jsme několik evangelistů, kteří se s námi přijeli sdílet se svými životními 

příběhy a službou, ve které všichni jsou. Mnozí evangelisté na sborech strádají a jsou nespokojeni, 

ale často potřebují jen povzbudit a posilnit.  

V Dlouhém se sešlo přes sto sourozenců. Byli jsme skutečně mimořádně povzbuzeni svědectvími, 

slovy i službou našich hostů. Nahrávky jsou již k dispozici na webu.   
 

Letní pastorálka 
 
Letošní pastorálky se zúčastnilo včetně dětí kolem 150 lidí, a kromě trochu chladnějšího pondělka 

jsme si užili i krásného počasí.  

 

Na začátku pondělního jednání Kolegia byl podán návrh, aby část jednání, týkající se potvrzení 

(volby) Rady, vedl Luboš Ondráček. Návrh byl přijat. 



Poté Marek Prosner připomenul pastorálky a další události, které staly v uplynulém tříletém funkčním 

období. Poté stávající radní (Cvejn, Kácha, Prosner) krátce nastínili, s jakými důrazy by rádi dál ve 

své službě pokračovali (rozvíjení duchovních darů, být k dispozici pro povzbuzení a pomoc vedoucím 

a společenstvím, usilovat o větší propojení/při zachování autonomie sborů, častější návštěvy sborů a 

MS, radikální následování Krista, méně administrativy). Zodpověděli také několik dotazů. 

Po úvodní diskuzi byl podán návrh na tajnou volbu, který byl schválen. Byli navrženi a schváleni dva 

skrutátoři, Miloš Kubelka a Jiří Tichavský. 

 

Výsledky hlasování: 
Cvejn: 43 pro, 4 proti, 3 se zdrželi 

Kácha: 43 pro, 4 proti, 3 se zdrželi 

Prosner: 36 pro, 8 proti, 6 se zdrželo 

Tímto byla Rada v původním složení potvrzena na další tři roky. 
 

Během úterý jsme byli povzbuzeni svědectvími z několika sborů a poté jsme se ve skupinách modlili 

za všechna společenství. 

 

Od středy do pátku sloužil Barry Wissler během 8 setkání (ve středu a v pátek i odpoledne).  

Témata byla: Práce v týmu, partnerství a vztahy, Rozhodování v týmu, Proč tým nefunguje, Co ničí 

vizi, Odmítnutí to vzdát a průlom (osobní svědectví Barryho), Houževnatost a vytrvalost ve službě, 

Neotřesitelné zůstane stát.  

Jeho slova byla povzbudivá a ilustrovaná vlastními zkušenostmi ze služby.  

Nahrávky vyučování i fotografie z pastorálky se objeví v dohledné době na našem webu. 

 

Během celé pastorálky nás ve chválách vedli Mirek Hoblík, Míša Kadlecová, Petr Tichý, na část se 

připojili také Hanka Hoblíková, David Hoblík a David Kubelka. 

Díky patří i zvukařům a samozřejmě služebníkům věnujícím se dětem. 

 

Budeme vděčni za Vaše ohlasy, jak ohledně Barryho služby, tak místa konání. Na příští rok máme na 

Dlouhém předběžně rezervován termín 13.-19. července 2014. Přes vesměs kladné hodnocení místa 

jsme zaznamenali i podnět týkající se příliš vysoké ceny. Co si o tom myslíte? Máte jiné tipy na 

vhodné a zároveň levnější zařízení nebo jste spokojeni?  

 

Výzva z pastorálky 
 

Johna Mullen na pastorálce připomněl Mirka Kocholatého, který ještě na minulé letní pastorálce byl, 

ale na podzim odešel k Pánu. Navrhl, že by bylo dobré nějak symbolicky vyjádřit, že jsme si Mirka 

vážili. Proto bychom Vás chtěli poprosit, zda byste ze sbírky, kterou uděláte některou prázdninovou 

neděli, neoddělili podle vašeho uvážení nějakou část, tu poslali na konto Kocholatých. Veronice 

napíšeme email, ve kterém vše vysvětlíme. Děkujeme, pokud se ke sbírce připojíte. 

 

Podzimní pastorálka 
 

Říjnová podzimní pastorálka v Praze začala v pátek seminářem pořádaným KMS na téma „Řešení 

konfliktů ve sboru a služba smíření“. Řečníkem byl Eddy de Perder, člen pastoračního týmu Tony 

Kalmové.  

V sobotu bylo po krátkém úvodu Petra Káchy „Jak lidem vyjádřit pravdivé povzbuzení 

i pokárání“ vyučování Jana Valeše ředitele ETS, na téma „Jak komunikovat s někým, s kým 

nesouhlasím a umění na něj reagovat“. Smyslem bylo, se naučit mluvit s lidmi, tak abychom se při 

rozhovorech vyhnuli hodnocení osob nebo sdělení, kterým nasloucháme. Součástí byla i praxe ve 

dvojicích. Na konci semináře byla velmi plodná diskuze.  



Od několika lidí jsme obdrželi pozitivní odezvu na tuto pastorálku, nic méně účast byla tentokrát 

poměrně nízká. Děkujeme těm, kteří se omluvili, ale současně bychom chtěli poprosit vás, kteří jste 

se nemohli zúčastnit, zda byste nám napsali, jestli byla důvodem vaše vytíženost, nebo dejme tomu 

nezajímavé téma. Jde nám o zpětnou vazbu ohledně výběru témat a řečníků pro pastorálky.   

 

Odpoledne proběhlo hlasování o rozpočtu, který byl schválen v navrhované podobě. Z přítomných 

32 hlasů bylo pro všech 32.  

 

Setkání s Výkonným výborem BJB 
 
V pondělí 4.11. jsme se setkali s Výkonným výborem BJB (Milan Kern, Luděk Šíp a Jan Jackanič). 

V přátelském rozhovoru jsme se sdíleli o aktuálních otázkách (sdílení evangelia, život církve, 

financování a další) a vzájemně se za sebe modlili.  

 

Změny na sborech 
Brandýs nad Labem 

Jiří Šitner předal vedení sboru Janu Frydrýškovi  

Nový Bor 

Josef Marek předal vedení misijní skupiny Sanislavu Lorencovi  

Cheb 

Ve sboru KS Cheb byl 10.11. 2013 do staršovstva kooptován Vlastimil Lochman. 

Žďár nad Sázavou 

Jako starší byl 29.9. 2013 kooptován Josef Kaňka. 

  



sbor nebo MS dospělí křtění pod 18 děti celkem 

Aš 14 4 8 26 

Brandýs 6 0 4 10 

Brno  83 0 0 83 

Bystřice 13 0 4 17 

Česká Lípa 46 9 20 75 

České Budějovice 12 2 12 26 

Děčín 65 5 38 108 

Frenštát p. R. 16 1 3 20 

Havlíčkův Brod 19 2 22 43 

Hodonín 8 1 1 10 

Horažďovice 32 8 19 59 

Hradec Králové 69 6 20 95 

Cheb 16 4 8 28 

Jeseník 30 17 25 72 

Jičín 37 12 24 73 

Jindřichův Hradec 6 0 0 6 

Jirkov 14 0 6 20 

Kladno 15 0 1 16 

Klatovy 38 4 15 57 

Kraslice 7 0 0 7 

Krnov 32 0 17 49 

Krupka 6 1 7 14 

Kutná Hora 77 3 29 109 

Liberec 18 1 2 21 

Mariánské Lázně 11 1 3 15 

Nejdek 27 2 4 33 

Kamenický Šenov 10 2 9 21 

Nymburk 57 17 28 102 

Ostrava 84 23 28 135 

Pardubice 5 0 4 9 

PCF 84 9 29 122 

Plzeň 121 34 29 184 

Praha 512 86 190 788 

Praha Město 31 10 24 65 

Přeštice 9 0 3 12 

Rakovník 3 0 1 4 

Tábor 2 0 0 2 

Třebíč 7 0 4 11 

Turnov 28 3 25 56 

Zlín 28 0 18 46 

Znojmo 40 7 20 67 

Žatec   19 2 5 26 

Žďár n. S.   35 7 20 62 

  1 792 283 729 2 804 

 

  



Hospodaření Církve KS ČR v roce 2013 
    

VÝNOSY 

Prodej služeb -pastorálky 310 911,00 

Školení, semináře aj. služby 47 680,00 

M. Prosner služby VPN Telefonica O2-mobily 129 100,00 

Úroky běžného účtu 340,43 

Kursové zisky 260,92 

Jiné ostatní výnosy 1 859,00 

Haléřové dorovnání 24,00 

OSA - výnosy z Licence Svatoslav Havelka 21 798,00 

Dary fyzické osoby 0,00 

Sbírka kostelní KS jarní shromáždění  35 300,00 

Členské příspěvky sborů 406 310,00 

Členské příspěvky sborů - 1111 240 817,00 

Výnosy celkem: 1 194 400,35 
  

NÁKLADY 

Kancel. vybavení 3-40 tis. Kč 14 990,00 

Drobný majetek do 3 000,- Kč 2 725,00 

Kancelářské potřeby 4 543,00 

Potraviny - rada CKS  13 599,30 

Potraviny - pastorálky 965,00 

Materiál pro děti - služba dětem 6 164,00 

Cestovné ostatní + pastorálky aj. 13 798,00 

Cestovné Rada CKS 22 248,64 

Cestovné hosté - pastorálka letní 28 131,25 

Cestovné nadsboroví pastýři 50 203,00 

Poštovné 314,00 

Ostatní služby a odborné konzultace CKS  86 482,00 

Ekonomické služby + poradenství 28 915,00 

Mandátní smlouvy - M. Prosner 243 257,00 

Telefonica O2 smlouva - M. Prosner 140 240,00 

Telefonní poplatky - Radní 6 000,00 

Telefonní poplatky - CKS běžná činnost 10 275,76 

Organizace - pastorálky letní 303 269,00 

Pastorálka letní - služby dětem 42 440,00 

Pastorálka letní - služby rodinám s dětmi 5 500,00 

Organizace pastorálek 83 976,00 

Zvukařské práce 5 950,00 

Pronájmy sálů - Rada CKS 2 720,00 

Pronájmy sálů - KS jarní společné shromáždění 14 425,00 

Internet a WEB 1 805,00 

Ostatní služby režijní 2 160,00 

Mzdové náklady DPP 1 176,00 

Kursové ztráty 0,00 

Bankovní poplatky 4 567,57 

Haléřové dorovnání -0,30 

Členské příspěvky ČEA 5 000,00 

Finanční dary 12 600,00 

OSA – Dary - licence Sv. Havelka 21 798,00 

Náklady celkem: 1 180 237,22 
  

Celkový hospodářský výsledek za činnost roku 2013:  14 163,13 
  
  



AKTIVA K 31.12. 2013: 

Pokladna v Kč 5 057,00 

Pokladna v EUR 133,- EUR 3 647,53 

Pokladna v USD 11,- USD 218,83 

běžný účet v Kč 255 952,15 

Odběratelé 14 107,00 

Aktiva celkem: 278 982,51 
  

PASIVA K 31.12. 2013: 

Dodavatelé -745,33 

Přijaté provozní zálohy - mobily sborů 44 612,00 

Ostatní přímé daně - daň srážková -3,00 

Finanční majetek - 1.1.2004 165 743,95 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 55 211,76 

Pasiva celkem: 264 819,38 
  

Rozdíl aktiv a pasiv = HV: 14 163,13 

 


