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Rok 2014 byl pro CKS ovlivňován třemi tématy pastorálek „Život v čistotě“ „Život v milosti“ a 

„Kristo centrická služba“. Jelikož byla zrušena zimní pastorálka, tak první společnou akcí CKS byl 

slavnostní shromáždění tak zvané CelkoKS, které volně navazovalo na Evropskou Konvokaci, kterou 

organizoval Dům modlitby pro všechny národy v Jeruzalémě a Dům modlitby v Praze. Detailní 

informace o jednotlivých akcích jsou součástí zprávy. Nad „obvyklé“ aktivity CKS bychom rádi 

zmínili setkání sester, které proběhlo na letní pastorálce v Dlouhém. Manželky pastorů a vedoucí 

potřebují svá setkávání, aby se mohly sdílet a povzbuzovat ve svých oblastech života. Rádi bychom, 

aby tato iniciativa pokračovala. 

Většina sborů CKS má nadále na srdci evangelizaci, proto se pravidelně konají Kurzy Alfa nebo 

Manželské večery. Do jiných sborů jezdí návštěvníci ze zahraničí a pomáhají s evangelizací na 

ulicích. V neposlední řadě jsou někteří členové CKS zapojeni jako lektoři ACETu a Etických dílen. 

To jsou organizace, které přinášejí do škol osvětové vzdělávání postavené na křesťanských 

principech, jejichž součástí je i nabídka kontaktů s církvemi a jinými křesťanskými organizacemi.  

Celková situace co se týče vztahů a spolupráce je v CKS stabilní. Některé sbory pomalu rostou a to 

přináší požadavky na změny způsobu vedení a zodpovědností. Na dále se chceme držet vize, „Bohem 

proměněné životy“ a touhy radikálního následování Ježíše Krista. 

 

Společné shromáždění 
 

Společné celoKS shromáždění proběhlo v neděli 11. května v Praze, v Lucerně. Na téma osmé 

hodnoty Sdílení evangelia kázal Werner Nachtigal. Sešlo se nás přibližně 500. Po výborných 

úvodních chválách zaznělo svědectví mladých sester o zvěstování evangelia, kterému se říká hledání 

pokladů. Je založeno na modlitbách a obdržení slov poznání, na základě kterých pak modlitebníci 

osloví odpovídající osobu. Sestry tak s sebou na podium přivedly „poklad“, kterým je znovuzrozený 

bratr skrze jejich službu. Svědectví bylo velmi povzbudivé. 

Werner jako evangelista povzbuzoval ke kázání evangelia způsobem jemu vlastním. Krátce představil 

Global Outreach Day (Celosvětový den evangelizace) a připojil i pár praktických rad, jak oslovovat 

lidi na ulici nebo kdekoli jinde.  

Následovala výzva k modlitbám za uvolnění ze strachu zvěstovat nebo z lenosti a nelásky k lidem 

kolem nás, což nám brání, abychom šli a evangelium nejen nesli, ale i předali. Pro modlitbu si přišlo 

poměrně dost sourozenců, což svědčí o tom, že chceme překonávat překážky, které nám brání být 

Bohem použitelní.  

Nakonec zaznělo ještě jedno svědectví od bratra z Jeseníku, který začal větou: „Ještě před několika 

lety bych byl o několik pater výše (rozuměj, shromáždění bylo dole v Lucerně) a prodával bych tam 

drogy.“ Pak přišlo jasné svědectví člověka, který prodával smrt, ale Pán Ježíš si ho přivedl k sobě.   

Na závěr jsme si vyprosili požehnání pro přítomné i celé KS. 

Díky regionu Východ za službu a zejména všem, kteří se podíleli na závěrečném úklidu a stěhování 

aparatury! Vzhledem k několika patrům a neexistence výtahu se jednalo o skutečně heroický výkon. 

Děkujeme!!!! Kdo jste nebyli, přišli jste o skutečně požehnané společenství Božího lidu a 

shromáždění naplněné spontánní radostí. Už teď vás ale zveme na příští rok, vždyť pořád jsme 

Křesťanská SPOLEČENSTVÍ.  

 

Jarní pastorálka 
 

Jarní pastorálka s tématem Život v čistotě se konala 23.-25. května v Dlouhém. 

Programy měli Pavel Raus, Marek Prosner, Luboš Ondráček a v neděli kázal Petr Kácha. 

Programy jsou ke stažení na webu CKS (odkaz je hned na úvodní stránce). Na pastorálku jsou 

pozitivní reakce, ale kritické. Nicméně aktuálnost tématu dokazovala veřejná debata a otázky, které 

padaly při vyučování Pavla Rause. Co nás ale potěšilo, byla reakce Pavla Rause samotného, který po 

pastorálce napsal děkovný dopis za péči a přijetí a ve svém dopise zmínil i jednu věc, která se nám 

možná mohla zdát samozřejmostí.  Mimo jiné napsal: „Bylo to pro mě moc příjemné a celý čas jsem 



vnímal Boží přítomnost“. Pokud se někdo mezi námi cítí dobře a nadto zakouší Boží přítomnost, jsme 

Pánu vděční, že požehnal.  

V sobotu odpoledne jsme se pak sdíleli a modlili v menších skupinách. Zdá se, že tato část se pokaždé 

setkává s nejpozitivnějšími ohlasy. Není nad to „Když bratři přebývají svorně“, modlí se spolu a 

nesou břemena jedni druhých. 

 

Požádali jsme také o jakýsi „ nový“ pohled na pastorálku Standu Lorence z Kamenického Šenova. 

Na naší pastorálce (třídenní) byl s manželkou Věrkou poprvé, tak si přečtěte, jak to všechno vnímal. 

 

Jarní pastorálka 

Jak všichni víte z úvodního večera, letošní jarní pastorálka na Dlouhém byla první pastorálkou, které 

jsme se s manželkou zúčastnili. A tak mne Marek Prosner jako „nováčka“ požádal, abych ji právě 

proto nějak za nás oba zhodnotil a napsal, co se nám líbilo a co by se třeba mohlo zlepšit. 

Na úvod musím napsat, že pastorálka pro nás vlastně symbolicky začala už v Turnově posledním 

rozloučením s Pepíkem Markem, naším předchůdcem, „otcem“ a přítelem. Touto ztrátou pro 

pozemskou Církev bylo ostatně poznamenáno i zahájení pastorálky, kdy Marek Prosner moc hezky 

Pepíka vzpomněl a dal i ostatním příležitost si Pepíka s Maruškou připomenout a poděkovat za ně. A 

na nás znovu dolehl smutek z jeho odchodu. Pepík nám v mnohém připomínal našeho Pána Ježíše 

svou povahou, moudrostí i přístupem k Bohu a lidem. Byl kombinací přímosti, lásky k pravdě, 

horlivosti i přísnosti a zároveň laskavosti, citlivosti a pokory. Uměl s láskou napomenout i povzbudit 

a potěšit – a také to věrně dělal. 

 

Pastorálka se nám líbila. Téma a jeho uchopení, přestože se nám osobně nejevilo aktuální, nás 

překvapilo svou šíří a hloubkou. Organizace celého víkendu včetně výběru řečníků se nám jeví jako 

výborná. Zejména hlavní část s Pavlem Rausem byla hluboká, pravdivá a „nehalelujácká“. Líbilo se 

nám, jak si bráchové hned vyjasňovali domnělé rozpory v důrazech. Jsme rádi, že v KS obecně není 

zjevně protlačována jen určitá křesťanská ideologie, která by se vydávala za jediné správné poznání. 

Chápu, že vzhledem k omezení danému pouhým víkendem bylo méně volného času a předpokládám, 

že letní pastorálky v tomto poskytují více prostoru. A také nás potěšilo, že i když jsme kvůli Pepíkově 

pohřbu nestíhali dorazit včas, nám Marek Prosner společně s Tomášem a Martou Božovskými zajistili 

večeři, a to i se zákuskem  . 

 

Naši zkušenost nováčků z této pastorálky mohu srovnat s podobnou zkušeností nováčka na obdobné 

akci. Konkrétně mám na mysli mé první setkání majitelů franšízových O2 Prodejen. Měli jsme totiž 

11 let „rodinnou“ franšízovou O2 Prodejnu a když jsem převzal její vedení, čekalo mne mimo jiné i 

pravidelné setkávání s ostatními majiteli franšíz. Na těchto setkáních nás tedy nespojoval Duch 

Kristův, ale společný obchodní zájem ve vztahu k Telefónice. Přesto jsem z těchto obou setkání měl 

po lidské (či vztahově formální) stránce velmi podobný dojem. Pár známých tváří, k nim několik 

nových tváří, které se alespoň usmějí. A jen několik těch, kteří se s tím novým aktivně přivítají a 

prohodí pár slov. A ptám se: je to dobře, nebo špatně? Je normální, že setkání vedoucích sborů a 

setkání vedoucích O2 Prodejen si z tohoto pohledu jsou tak hodně podobná?  

Opět vzpomínám na Pepíka Marka, který nám vždy kladl na srdce, abychom si všímali těch 

posledních, nenápadných, nově příchozích a návštěv ve sboru. A také nám v tom šel příkladem. Jak 

ho vždy nadzdvihlo, když si někdo po shromáždění raději povídal s kamarádem, než aby si všímal 

těch na okraji. Vím, že ho mrzelo, jak světští v tom my křesťané často jsme. Jsem rád, že jsme si 

s Věrkou nyní mohli po letech na chvíli vyzkoušet, jaké to je být na okraji. Vzít si z toho osobní 

ponaučení a povzbuzení do služby v našem sboru a našemu městu. A stejné ponaučení a povzbuzení 

přejeme i vám všem. Buďme vzorem těm, které vedeme a svědectvím všem ostatním. 

 

        Standa Lorenc, Kamenický Šenov 

 

  



Letní pastorálka 
 
13.-19. července 2014 proběhla v Dlouhém týdenní pastorálka. V pondělí jsme slyšeli několik 
povzbudivých svědectví a také jsme se modlili za sbory a misijní skupiny. 
Během úterního jednacího dne jsme se věnovali dvěma bodům. Nejprve jsme projednávali možnost 
požádat o statut pozorovatele v ERC (Ekumenická rada církví). Byl schválen návrh být pozorovateli 
na jeden rok (od data, kdy se staneme pozorovateli). Po roce naši účast vyhodnotíme a zvážíme, co 
dál (44 pro, 1 se zdržel, nikdo proti). 
 
Druhý navrhovaný bod (úprava ZD ohledně situace MS, které se zmenšily pod 5 lidí) Rada po diskuzi 
stáhla, protože je potřeba ještě dotáhnout související otázky (spolupráce MS se sborem apod.). 
 
Hlavník řečníkem byl jako v minulém roce Barry Wissler, pastor sboru v Ephratě. Sdílel s námi slova 
o životě v milosti a o duchovních darech. Jeho vyučování bylo opět velmi praktické. Někteří bratři 
ocenili, že i když Barry mluvil o věcech známých, tak to bylo čerstvé a povzbuzující.  
Barry několikrát vyjádřil, že je mu s námi dobře a že se na službu v Čechách velmi těšil. 
 
Vyučování Barryho, ale i svědectví manželů Velkoborských, kteří byli v Ephratě USA na ročním 
studiu, si můžete stáhnout na webu CKS. 
 

Setkání žen služebníků 
 
16. července se uskutečnilo první setkání žen služebníků na letní pastorálce KS. Hlavní motto 
setkání, aneb proč se to vlastně konalo, je v přísloví 17:17: 
Přítelkyně miluje v každé době, sestra se zrodila pro čas soužení. 
Abychom mohly být přítelkyně, musíme se znát, a abychom se staly sestrami pro časy soužení, je 

nezbytné trávit spolu čas. A to se povedlo, setkání mělo trvat od 14:00 – 16:00, ale ještě o  půl páté 

jsme seděly v družných hovorech a bylo nám spolu moc dobře. Takže věřím, že to nebylo naposledy. 
 
Ester Kolegarová 

 

Mládež KS 
 
Milí vedoucí, 
níže naleznete info o společném dění mládeže KS v příštím školním roce. 
Společný víkend vedoucích mládeží bude 30.10. - 1.11. Ale pozor - nebude to obyčejný víkend! 
Vedoucí mládeží ho mohou strávit společně s pastory našich sborů a užijeme si společné i nespolečné 
programy, a stručně řečeno - budeme na něm budovat církev! 
Bude se určitě konat v Praze. Víc info v září. 
 
NamaKSimum se bude konat v době celoKS shromáždění na jaře 2015 (shromáždění celoKS bude 
v neděli 7. června 2015).  
Těším se, že NamaKSimum budeme vytvářet spolu a zažijeme tam výjimečný čas s Ježíšem. 
 
Mějte se prima, s jakýmkoliv dotazem/výtkou/povzbuzením/radou se mi neváhejte ozvat. 
Hezké léto s Ježíšem!   

Dita Frantíková 
 

Podzimní pastorálka 
 
Na přelomu října a listopadu proběhla v Praze podzimní pastorálka. Tématem byla „Kristocentrická 
služba“. Nicméně dva z plánovaných kazatelů (Petr Šimmer a Jenda Cvejn) onemocněli, a tak je 
zastoupili Pavel Kolegar, Petr Kácha a Marek Prosner. Záznam si můžete poslechnout na stránkách 
www.kaes.cz/podheslem 

http://www.kaes.cz/podheslem


Měli jsme výborný společný oběd. Součástí pastorálky bylo i setkání vedoucích mládeží KS. Přijelo 
jich poměrně málo, což nás mrzí, protože vidíme, že stejně jako u pastorů je scházení a vzájemné 
povzbuzování mládežnických vedoucí důležité.  
Odpoledne jsme schválili rozpočet v navrhované podobě (pro: 38, nikdo se nezdržel ani nebyl proti). 

Luboš Ondráček otevřel diskuzi ohledně refundace či odměny pro radní (zvlášť pro Marka Prosnera, 

který na rozdíl od Petra či Jendy nemá sbor, který by ho podporoval). Kolegium doporučilo Radě, 

aby rozhodla o jednorázové odměně pro Marka Prosnera a zabývala se systémovým řešením odměn 

pro všechny radní.  

 

Nabídky spolupráce a možnost podpory 
 

Martin Benc (starší KS Praha) nás informoval o projektu BŮH EXISTUJE. Více v příloze. 

Michal Krchňák nabídl pomoc ve vyučení místních evangelistů. 

 

Uvažovaná biblická škola (online přenos) začne 23.11. a bude pokračovat 30.11. a 7.12., a dále pak 

v lednu. 

 

Vzniká encyklopedie malých církví a byli jsme požádáni o spolupráci. Poprosili nás, zda bychom 

nedodali stručné popisy vzniků našich sborů a misijních skupin. Stačí v několika větách. Myslíme si, 

že každé svědectví je zajímavé a ukazuje na Boží jednání, proto může lidi oslovit. Napište nám tedy, 

prosím, v pár větách, jak vzniklo vaše společenství.  
 

Změny na sborech  
V Krnově byli ustanoveni staršími Jiří Hlaváč a Jan Náhlý. 
V Praze na regionu střed byl starším ustanoven Martin Benc. 
  



sbor dospělí křtění pod 18 děti celkem 

Aš 14 4 8 26 

Brandýs 7 0 5 12 

Brno  88 0 0 88 

Bystřice 14 0 7 21 

Česká Lípa 49 6 21 76 

České Budějovice 12 1 15 28 

Děčín 67 3 23 93 

Frenštát p. R. 15 1 3 19 

Havlíčkův Brod 20 2 20 42 

Hodonín 8 1 1 10 

Horažďovice 30 7 16 53 

Hradec Králové 72 9 19 100 

Cheb 18 5 10 33 

Jeseník 33 13 22 68 

Jičín 34 13 18 65 

Jindřichův Hradec 6 0 0 6 

Jirkov 14 1 4 19 

Kladno 15 0 1 16 

Klatovy 38 4 16 58 

Kraslice 7 0 0 7 

Krnov 30 0 17 47 

Krupka 6 1 7 14 

Kutná Hora 75 1 29 105 

Liberec 18 1 2 21 

Mariánské Lázně 11 1 3 15 

Nejdek 28 3 4 35 

Kamenický Šenov 8 1 9 18 

Nymburk 62 20 31 113 

Ostrava 84 25 25 134 

Pardubice 5 0 4 9 

PCF 94 8 28 130 

Plzeň 117 34 29 180 

Praha 511 89 172 772 

Praha Město 31 10 24 65 

Přeštice 9 0 3 12 

Rakovník 3 0 1 4 

Třebíč 7 0 4 11 

Turnov 23 6 14 43 

Zlín 28 0 18 46 

Znojmo 40 7 20 67 

Žatec   19 2 5 26 

Žďár n. S.   31 7 20 58 

  1 801 286 678 2 765 
 

  



Hospodaření Církve Křesťanská společenství v roce 2014 
    

VÝNOSY 

Prodej služeb - pastorálky 229 851,00 

Školení, semináře aj. služby 26 666,00 

M. Prosner služby VPN Telefonica O2 - mobily 156 992,00 

Úroky běžného účtu 213,27 

Kursové zisky 90,19 

Jiné ostatní výnosy 24 609,00 

Haléřové dorovnání -0,04 

OSA - výnosy z licence Svatoslav Havelka 3 369,00 

Dary fyzické osoby 7 500,00 

Dary právnické osoby 3 547,00 

Sbírka kostelní KS jarní shromáždění  30 859,60 

Členské příspěvky sborů 398 452,00 

Členské příspěvky sborů - 1111 252 480,00 

Výnosy celkem: 1 134 629,02 
  

NÁKLADY 

Kancel. vybavení 3-40 tis. Kč 0,00 

Drobný majetek do 3000,- Kč 317,00 

Kancelářské potřeby 435,50 

Potraviny - Rada CKS  11 055,80 

Potraviny - pastorálky 701,40 

Materiál pro děti - služba dětem 1 719,50 

Cestovné ostatní + pastorálky aj. 3 455,00 

Cestovné Rada CKS 20 351,00 

Cestovné hosté - pastorálka letní 30 897,00 

Cestovné nadsboroví pastýři 120 771,00 

Poštovné 234,00 

Kopírování 52,00 

Ostatní služby a odborné konzultace CKS  147 552,00 

Ekonomické služby + poradenství 18 020,00 

Mandátní smlouvy - M. Prosner 271 000,00 

Telefonní poplatky - Radní 6 000,00 

Telefonní poplatky - CKS běžná činnost 9 505,92 

Organizace-pastorálky letní 215 548,00 

Pastorálka letní - služby dětem 4 500,00 

Pastorálka letní - služby rodinám s dětmi 5 000,00 

Organizace pastorálek 75 737,00 

Pronájmy sálů - rada CKS 6 350,00 

Internet a WEB 1 452,00 

Ostatní služby režijní 1 490,66 

Bankovní poplatky 3 812,52 

Haléřové dorovnání 0,80 

Členské příspěvky ČEA 5 000,00 

Finanční dary 5 000,00 

Odměny služebníkům 1 000,00 

OSA – Dary - licence Sv. Havelka 0,00 

Náklady celkem: 966 958,10 
  

Celkový Hospodářský výsledek za činnost roku 2014:  167 670,92 
  
 
  

  



AKTIVA K 31.12. 2014: 

Pokladna v Kč 17 324,00 

Pokladna v EUR 133,- EUR 5 465,98 

Pokladna v USD 11,- USD 251,17 

běžný účet v Kč 242 340,63 

běžný účet v Kč - FIO 82 400,40 

Odběratelé 59 239,00 

Aktiva celkem: 407 021,18 
  

PASIVA K 31.12. 2014: 

Dodavatelé 4 234,42 

Přijaté provozní zálohy-mobily sborů 0,00 

Ostatní přímé daně - daň srážková -3,00 

Finanční majetek - 1.1.2004 165 743,95 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 69 374,89 

Pasiva celkem: 239 350,26 
  

Rozdíl aktiv a pasiv = hospodářský výsledek: 167 670,92 

 


