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Tento rok byl v KS „poznamenán“ pokračující kauzou volby seniora z předchozího roku. Na 

podzimní pastorálce byla zvolena arbitrážní komise, která měla za úkol prošetřit stížnosti na 

kandidáta. Celá záležitost se pak řešila a částečně uzavřela na únorové pastorálce. Výsledkem bylo, 

že se volba seniora neuskutečnila, a následně rezignovali na členství v Radě KS dva její členové. Vše 

proběhlo na jednu stranu v poněkud emotivní atmosféře, ale se vzájemnou úctou a bez osobních 

napadání. KS prokázala, že jsou stabilní církví, která umí řešit i své krizové okamžiky. Jarní 

pastorálka pak byla na téma „Posvěcení“. Vyučovali jak členové kolegia tak i  host ECM Michal 

Kostka. Na letní pastorálku jsme tentokrát pozvali Eileen Vincentovou, která hovořila o duchovních 

darech. Pozimní pastorálky pak byla spojena s akcí pořádanou KMS a to vyučováním a koncertem 

skupiny Vinesong. 

 

Únorová pastorálka 
Program: 

Zpráva arbitrážní komise, diskuse a hlasování o jejím přijetí 

Diskuse a hlasování o návrhu na změnu ZD 

Případná diskuse a  hlasování  o seniorovi CKS  

Dotazy na Radu 

Modlitby 

 

Úvodem zimní pastorálky přinesl Jirka Šitner (KS Brandýs) sedm slov, které přijal v uplynulých 

dnech (Iz 63:15-19, Es 4:13-14, 1Kor 2:1-5, J 13:34, Ř 13:10, 2Kor 5:14, 1Kor 3:1-3), a omluvil se 

za své dřívější postoje vůči Radě i dalším bratřím. 

Poté Petr Kácha sdílel slovo o rozdělení Pavla a Barnabáše kvůli Janu Markovi a pozdější změnu 

postoje (Marek se stal pro Pavla útěchou). 

 

Před další diskuzí Marek Prosner pro tuto pastorálku stáhl svoji kandidaturu na seniora, jednak aby 

byl prostor pro rekonstrukci Rady (vztahovou, případně personální) a aby mohl svobodně mluvit, zda 

senior ano či ne (bez jeho osobní zainteresovanosti). 

Po přečtení zprávy arbitrážní komise následovala diskuze a otázky a odpovědi. 

Poté došlo k hlasování ohledně dvou návrhů: 

 

Kolegium pastorů CKS se usnáší, že učinilo na minulé pastorálce chybu v tom, že ustanovilo 

arbitrážní komisi ohledně vyšetření stížnosti na službu Marka Prosnera. Tímto se také omlouváme 

všem zúčastněným stranám.  

Kolegium pastorů rovněž vyjadřuje podporu staršovstvu sboru KS Klatovy a omlouvá se mu za napětí 

vzniklé nesprávným rozhodnutím o arbitrážní komisi. 

Tento návrh byl schválen. (41 pro, 3 proti, 18 se zdrželo) 

 

Dále byl předložen, ale neschválen návrh na zrušení funkce seniora. 

(pro 18, proti 34, zdrželo se 10) 

 

Na závěr pastorálky byl ještě čas na dotazy na Radu a další informace. Byl připomenut web Hledám 

Boha www.hledamboha.cz. 

Zájemci uvažující o rozvoj služby diakonie se mohou kontaktovat s Petrem Plaňanským 

petr.planansky@atlas.cz.  

Byl také krátce představen projekt podpory biblického semináře pro pastory Jižního Súdánu 

http://sudan.isachar.cz/ Bližší informace můžete získat u Tomáše Krajníka (KS Česká Lípa, 

tomas_krajnik@email.cz), který loni v Jižním Súdánu byl a nyní je v přípravném výboru biblického 

semináře. 
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Návrh změny ZD 
Tento návrh nepodává Rada. 
  

Milí bratři, po nějaké době zvažování a modliteb jsme se rozhodli podat návrh na změnu Základního 

dokumentu ohledně Seniora. Důvod vidíme následující: 

Pokus o první volbu Seniora proběhl již před téměř pěti lety a přes mnohé pokusy jsme v této věci 

doposud nedospěli k jednotě, jelikož za celou tu dobu se nenašel nikdo, kdo by byl sjednocujícím 

prvkem pro všechny sbory. Zatímco Dan Drápal, jako zakladatel, takovým člověkem byl, je zjevné, že 

od doby jeho rezignace mezi nás otázky spojené s funkcí a volbou seniora nevnáší ani jednotu ani 

pokoj.  

To nás vede k přesvědčení, že situace nazrála k tomu, abychom se z tohoto dlouhodobého uváznutí 

posunuli dál k níže navrhovanému způsobu, abychom se namísto neplodných diskuzí mohli zaměřit 

na budování našich sborů.   

Karel Řežábek, Petr Rýgl 
Spolu s KS Plzeň a KS Jičín tento návrh podávají též: MS Brandýs n/L., KS Brno, KS Kutná Hora, 
KS Nymburk, MS Pardubice, KS Praha - město, KS Zlín a MS Znojmo. 

 

Omluva 
 

Milí bratři, chceme se Vám, jako Kolegiu, omluvit za způsob, jakým jsme podali náš návrh na změnu 

Základního dokumentu. 

Ukázalo se, že to, že jsme s některými sbory svůj návrh předem konzultovali (a že se pak tyto sbory k 

našemu návrhu připojily), vyznělo jako lobování, politikaření, atd. Nic takového jsme neměli 

v úmyslu, ale je zřejmé, že přes naše dobré motivy to takto silně negativně zapůsobilo. Celé toto 

vyznění nás velmi mrzí, litujeme toho, že jsme zvolili tento způsob a chceme Vás tímto poprosit za 

odpuštění. 

 Karel Řežábek a Petr Rýgl 

 

Stížnost 
 

Na listopadové pastorálce byla členem Kolegia, Danielem Provazníkem (KS Rakovník), vznesena 

stížnost na Marka Prosnera jako kandidáta na Seniora. Jeho stížnost se týkala způsobu, jakým Marek 

vůči KS Rakovník vykonával nadsborovou službu a nepřímo zahrnovala i Luboše Ondráčka jako 

vedoucího nadsborové služby. Rada si od Daniela vyžádala písemné podklady a vyslechla jak jeho, 

tak Marka a Luboše. Také jsme obeslali všechny sbory, kde Marek vykonává nadsborovou službu, 

s dotazem, jaké jsou jejich zkušenosti s Markovou službou.  

Po vyslechnutí všech zúčastněných stran bylo zjevné, že Markovo a Danielovo vnímání toho, co se 

mezi nimi tehdy stalo, se zásadně liší, tedy je pro nás obtížné zaujmout nějaké stanovisko. Nicméně 

v postupu, který tehdy zvolil Luboš, jsme žádné pochybení neshledali. Vzhledem k tomu, že Písmo 

nás učí, abychom stížnost na staršího nepřijímali, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků (1Ti 

5,19) a z žádného dalšího sboru, kde Marek vykonává nadsborovou službu, nám na náš dotaz nepřišla 

jediná negativní reakce, stížnost Daniela Provazníka nepřijímáme. 

 

Misijní víkend 
 

Milí bratři, dovoluji si vás oslovit  jménem  přípravné skupiny  „Misijních víkendů.“  „Misijní 

víkendy“ jsou organizovány šesti misijními organizacemi, které mají svoje základny v Čechách a na 

Moravě a  nabízejí českým církvím a jednotlivým křesťanům praktickou pomoc při krátkodobých i 

dlouhodobých misijních cestách. „Misijní víkendy“ jsou prostředím pro získání misiologických 

informací, setkáním s misionáři, naslouchání jejich zkušenostem a také prostorem pro otázky, které 

křesťany uvažující o misii mohou zajímat. 



Chtěl bych vás, vedoucí sborů, poprosit o laskavé oznámení konání těchto „Misijních víkendů“ ve 

vašich sborech a vyvěšení plakátku, který najdete v příloze. Přeji vám Boží blízkost na každý den.     

Pavel Zoul 

 

„Nové nadechnutí“  
Relaxační víkend pro manželky kazatelů, pastorů, starších a dalších pracovníků v církvi se bude konat 
v termínu 20.-22. dubna. Detailní informace viz.:  
http://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/nove-nadechnuti 
 
ICEJ  
iniciuje petici proti rasové a náboženské nesnášenlivosti, jejíž znění i s průvodním dopisem je 
v příloze. Je motivována nedávno zveřejněnými výroky, které zaznívají v brněnské mešitě.  
Petice bude zveřejněna na akci „Izrael a my“, kterou pořádá ICEJ spolu s židovskou obcí Brno a 
izraelským velvyslanectvím v neděli 22. 1. v Brně.  
       

Web „hledamboha“ 
 
V příloze zasíláme informace o možnosti zapojit se do internetové evangelizace 
www.hledamboha.cz Hledající lidé se připojují z celé republiky a jsou potřební poradci, kteří jim 
pomohou najít Ježíše a nasměrují je do církví.  Je to ideální způsob jak evangelizovat pro lidi, kterým 
moc nejde zastavovat někoho na ulici, nebo čelit otázkám tváří v tvář, ale současně mají srdce pro 
ztracené. Podívejte se na přílohu s pozvánkou a statistikami a popřemýšlejte, jestli byste někoho 
nevyslali. 
       

Změny v Radě 
 

Na březnovém setkání Rady rezignovali Karel Řežábek a Petr Rýgl na funkce radních. Jejich 

odůvodnění spolu s vyjádření následuje: 
Milí bratři, 5. 3. 2012 jsem na schůzce Rady oznámil svou rezignaci na Radního. Protože mi záleží 
na tom, aby kolem důvodů, které mě k němu vedly, nevznikly nějaké nejasnosti, chci vám je touto 
formou sdělit: 
 
Jak jsem o tom mluvil na poslední pastorálce, v CKS vidím dva proudy, které sice sdílí stejné hodnoty, 
ale v pohledu na některé správní věci církve se liší. Někteří mají např. za to, že jako církev bychom 
měli jít za naplněním nějaké jednotné vize, jiní chápou káesy spíš jako určitý prostor k životu, kde 
jednotlivá společenství i jednotliví věřící následují především to, k čemu vnímají, že Pán vede je. S tím 
pak souvisí i rozdílné vidění toho, zda by Rada měla hrát roli především organizačně-správní nebo 
jestli by měla spíše aktivněji vést, potažmo, zda stačí, aby církev byla spravována kolektivně Radou 
nebo je lepší, abychom měli Seniora.  
 
Kdysi ke mně skrze Miloše Kačírka zaznělo prorocké slovo, že mě Bůh vidí jako most. Hodně to 
tenkrát ke mně promluvilo, protože to potvrzovalo něco, co jsem v sobě nosil už před tím – 
přesvědčení, že být mostem, stavitelem mostů, je to, čím chci a mám být víc než čímkoli jiným. Toto 
své poslání být mostem chápu zejména ve vytváření prostoru pro to, aby různosti mohly existovat 
vedle sebe, aniž by se vzájemně ohrožovaly, a nejen to, aby se sbližovaly a jedna druhou obohacovaly. 
Proto i když jsem přítomnost výše zmíněných dvou proudů vnímal celých devět let, co jsem v Radě i 
mezi námi radními, považoval jsem to vždy za přínos. 
 
Dnes se mi to jeví tak, že naše rozdílné vnímání, které eskalovalo událostmi posledních měsíců 
(odložení volby Seniora, ustanovení Arbitrážní komise, atd.) mezi námi v Radě vytvořilo příkop, který 
nyní nedokážeme překlenout, a Radu by to paralyzovalo. Proto jsem se po dlouhých úvahách, 
modlitbách a po konzultaci se staršími KS Plzeň rozhodl rezignovat. 
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Jsem rád, že z Rady neodcházím ve zlém, na posledním setkání jsme se vzájemně ujistili, že stojíme o 
to, aby neskončily naše vztahy ani naše přátelství. Všech, kdo zůstávají, si vážím a ze srdce jim přeji 
Boží moudrost, ochranu a požehnání.  
          Karel Řežábek 

 
Milí bratři, 
k 5. březnu 2012 jsem se rozhodl ukončit svou práci v radě CKS. Vedou mě k tomu tyto důvody. Rada 
po dobu téměř deseti let vnímá různě potřeby naší církve.  CKS chápu jako prostor k životu, kdy sbory 
nejsou vázány jednou společnou vizí. Druhý pohled je, že káesy by se měly ubírat společným směrem 
a měly by mít vůdce. Různili jsme se v názorech na vykonávání autority, správu církve a naplňování 
potřeb. Z toho důvodu došlo postupem času k těžkopádnosti v rozhodování a my jsme nedokázali najít 
společné východisko a práce, kterou bylo potřeba udělat, vázla. Různost pohledů na věc se nejvíce 
ukázala při poslední volbě seniora a zřízení arbitrážní komise ohledně stížnosti na M. Prosnera. 
Společně s Karlem Řežábkem jsme podali na kolegium návrh ohledně zrušení funkce seniora s tím, 
že správcem CKS a vším, co s tím souvisí, bude rada v čele s předsedou. Tento návrh přijat nebyl. 
Plně to respektuji.  Rozhodl jsem se odstoupit z funkce radního, abych ponechal bratřím v radě, M. 
Prosnerovi, J. Cvejnovi a P. Káchovi, prostor k uskutečňování jejich pojetí správy církve. To skutečně 
nečiním s žádnou výčitkou ani hořkostí a vyprošuji jim moudrost a požehnání. Pokud bych v radě 
zůstával nadále, patrně by se „příkop“ mezi námi zvětšoval a my bychom pak k sobě navzájem už 
nemuseli najít cestu. Současně si uvědomuju, že nemůžeme uskutečňovat obě pojetí naráz. Nejde jít 
po dvou cestách najednou. Také nechci v zájmu své pravdy přetlačit většinu. V radě jsem zanechal 
kus života a nebylo to pro mě lehké rozhodování, ale zpětně vnímám, že bylo správné a že v současné 
situaci je to to nejlepší, co mohu dělat.  
Děkuju všem za podporu a taky za to, že jste trpělivě snášeli mé slabosti a chyby.  
 
       S přáním všeho dobrého. Petr Rýgl 

 

Reakce Rady  

 
Milí sourozenci, zasíláme vám mimořádný oběžník, ve kterém vás chceme informovat o  změnách 
v radě. Na posledním jednání Rady 5. 3. 2012 podali rezignaci na členy rady, Karel Řežábek a Petr 
Rýgl. V přílohách jsou jejich vysvětlení a zdůvodnění tohoto kroku.  
 
Za nás zbývající radní chceme vyjádřit, že ačkoli pro nás jejich rezignace byla překvapením, Karla i 
Petra si vážíme a jsme vděční za jejich přínos radě i KSům. Současně to, jak oni vnímají rozdíly v KS 
nesdílíme.  
 
Myslíme si, že jsme vizi všichni věnovali poměrně dost času kolem roku 2004. Motivem bylo to, že 
jsme se tenkrát chtěli nějak společně identifikovat. Obrazně řečeno, chtěli jsme vytvořit jakýsi 
pomyslný „podpis“ KSů. Ačkoli jsme v hledání již nepokračovali, tak z té práce nakonec vyplynulo 
deset hodnot, na kterých jsme se na pastorálce v Holanech shodli. Vize, o které jsme tenkrát všichni 
hovořili, byla obecná, ne svazující, ale spojující. Měla být vyjádřením toho, jaká KS jsou a jaká chtějí 
být. To zda se k hledání něčeho podobného ještě vrátíme nebo ne, necháme na kolegiu. Jsme otevřeni 
pro vaše podněty a přirozený vývoj.  
V současnosti bychom se drželi „pouze“ toho co kdysi napsal Dan Drápal: Chceme, radikálně 
následovat Pána Ježíše, ale nebýt exklusivní, chodit ve světle a citlivě provádět vzájemnou kázeň. 
 
Jako současná rada, chceme KSům nadále poskytovat „servis“ v podobě pastorálek, návštěv a 
eventuelně rozesíláním „sborotvorných“ materiálů a informací. Chtěli bychom povzbuzovat 
k hledání toho, co nás spojuje a kde se můžeme vzájemně budovat. Jsou sbory a misijní skupiny, které 
pomoc momentálně potřebují a když si o ni řeknou, vynasnažíme se jim ji poskytnout, nebo jim 
pomoc zprostředkovat. Jsou sbory, které momentálně nikoho nepotřebují nebo si podporu našly jinde. 
Rádi bychom, aby nezůstaly „spokojeně“ stranou, ale aby vyhlížely, kde a jak mohou v rámci KS 
prospět těm, kteří nějakou nouzi mají. 
 



Máme za to, že jsme zodpovědní za „bezpečné“ prostředí v KS, které je vymezeno hodnotami, které 
sdílíme. V takovém prostředí je možné jak prohlubování vzájemných vztahů, tak i růst, například ve 
vstupování do duchovních darů. Z toho možná plyne, že bychom chtěli mít pastorálky i více zaměřené 
na službu Hospodinu a sobě navzájem, než aby byly „pouze“ vyučovací a jednací.  
Pokud bude dobré prostředí na pastorálkách, věříme, že se to promítne i do vztahů ve staršovstvech 
a potažmo i sborech.  
 
Nadále na nás jako radních zůstávají i praktické záležitosti, které čekají na dokončení. Například, 
formální ukončení členství a výmazu z rejstříku KS Nýrska, Olomouce, Prostějova a Krupky. Chtěli 
bychom také najít způsob, jak získat mimořádná práva podle §7 zákona o církvích. Současně 
probíhají přípravy slavnostního shromáždění CeloKS a pastorálek jak jarní tak letní.  
 
Po rezignaci Karla a Petra může vyvstat otázka, zda rada může v tomto počtu fungovat dál. Základní 
dokument říká: „Rada je nejméně tříčlenná a má mít lichý počet členů“. Z naší strany jsme otevřeni 
pro jakoukoli alternativu a to, buď zůstat ve třech do příští volby Rady v létě 2013 nebo radu letos 
doplnit, či ji celkově předělat. Rádi bychom o tom mluvili na květnové pastorálce. 
Na této pastorálce bychom také rádi poděkovali Petrovi a Karlovi za jejich dosavadní práci v radě.  
 
Rada KS  
Jan Cvejn Petr Kácha a Marek Prosner 
  

Světový den modliteb 
 
Dopis Davida Louly: 
Milý bratře (sestro)! 
Obracíme se na Tebe jménem přípravného výboru Světového dne modliteb s prosbou o  podporu. 
Světový den modliteb se pořádá v naší zemi již po sedmé. Křesťané z různých církví se spojují k 
modlitbám za svoji zemi na den Letnic a připojují se tak k milionům křesťanů z dvou set národů celého 
světa, kde Global Day of Prayer také probíhá. Vzhledem k tomu, že vylití Ducha svatého bylo 
podmíněno poslušností Ježíšových učedníků, kteří se vrátili do Jeruzaléma a deset dní očekávali na 
zaslíbení Otcovo v jednomyslných modlitbách, věříme, že pokud se česká církev sjednotí v modlitbách 
a očekávání na tuto moc z výsosti, zakusí nové naplnění Duchem svatým, zmocnění ke službě 
evangelia a postavení světla na svícen. Letos se den modliteb bude konat na Letnice na Hradčanském 
náměstí 27. 5. 2012 před vstupem do Pražského hradu. Je to neděle a shromáždění potrvá tři hodiny 
(14:00 - 17:00) Cílem je zbudovat Hospodinu oltář chval na tomto duchovně, kulturně a politicky 
významném místě. Rádi bychom shromáždili co nejvíce křesťanů k jednotným modlitbám a prosbám 
za naši zemi a národ. Náplní setkání budou především chvály, které povede hudební skupina z domu 
modliteb. Do proudu chval se budeme modlit především ve smyslu poddání se Bohu, obrácení se k 
Ježíši Kristu, odevzdání se a pokoření se před jeho majestátem. Ve druhé části chceme prosit, aby 
přišlo Boží království do naší země a proniklo do všech oblastí společnosti. Před dnem modliteb bude 
vyhlášen desetidenní půst za průlom Božího království do naší země. Každý se může zapojit v souladu 
se svojí vírou a ochotou srdce. Srdečně Tě zveme k účasti na slavnostním shromáždění na Pražském 
hradě a podílu na zbudování oltáře Hospodinu.  
Chceme Tě požádat o pomoc při propagovaní akce ve vašem sboru, a také bychom rádi odstranili 
překážky z cesty křesťanům ze vzdálenějších míst tím, že finančně podpoříme vyslání autobusů z 
těchto měst. Pokud je možné se za tímto účelem zkontaktovat s místními organizačně schopnými 
křesťany, bude nám to velkou pomocí. 
Pokud bys byl ochoten podpořit tuto modlitební akci, kdy křesťané společně přistoupí k trůnu milosti, 
aby vyprosili Boží přízeň a život pro český národ, budeme Ti velice vděčni. 
Prosím, napiš na adresu: davidloula@seznam.cz 
 
S přáním Božího požehnání 
Přípravný výbor Světového dne modliteb 
David Loula, Hana Kratochvílová, Radka Novotná, Lubomír Ondráček, Petr Kácha, Petr Šimmer, 
Tomáš Korčák, Mirek Bálek, David Hoblík 

mailto:davidloula@seznam.cz


Společné shromáždění 
 

Společné shromáždění CKS proběhlo 6. května na Smíchově. Tentokrát máme mnoho pozitivních 

ohlasů, a to nejen na zapojení mládeže KS do organizace a podílení se na jednotlivých bodech 

programu, ale i na chvály, kázání a celkovou atmosféru. Na druhou stranu, i když byl sál do ¾ 

zaplněn, nepodařilo se nám na sbírce pokrýt náklady. Proto jsme se rozhodli, že pro příští rok se 

nejdříve pokusíme sjednat slevu na tento sál a pokud by to nešlo, tak „přestěhujeme“ shromáždění do 

sálu na Spojovací, kde jsou například organizovány konference KMS. Věříme, že nadále budou tato 

naše shromáždění slavnostní, radostná a mocná. Nahrávka kázání Luboše Ondráčka bude ke stažení 

ze stránek CKS. 

 

Jak asi víte, tak o víkendu, kdy bylo shromáždění CeloKS, probíhalo i setkání mládeže namaKSimum. 

Proto připojujeme i krátkou zprávu z toho setkání. 

 
Rádi pořádáme společnou akci pro mladé, protože jim to může pomoct učit se spolupracovat. Taky 
díky tomu vidí, že nejsou jen osamělá malá skupinka, ale patří k většímu celku – k části Církve Pána 
Ježíše, která se shodou okolností jmenuje Křesťanská společenství. Záleží nám na tom, aby je 
namaKSimum posunulo dál ve vztahu s Ježíšem, aby měli příležitost sdílet svoje problémy, a aby tam 
bylo dost lidí, kteří se s nimi mohou modlit, mohou se jim věnovat a povzbudit je. Vedlejší produkt 
namaKSimum je setkání vedoucích mládeží – povíme si tam o  svých radostech i potížích, modlíme se 
spolu a povzbuzujeme se v tom, o co v naší službě jde – nejen o záchranu těch pár mládežníků, které 
nám Bůh zrovna svěřil, ale o záchranu světa evangeliem. 
Letos se nás v Úvalech u Prahy sešlo kolem stovky, z 10 sborů. NamaKSimum se už nejmenovalo 
24hodinnamaKSimum, protože jsme spolu zůstali od pátku až do neděle. Stěžejní sobotní kázání si 
vynikajícně připravil Pavel Kolegar na téma chození ve světle. Na tom, s jakými tématy si pak lidé 
chodili pro modlitbu, bylo vidět, že Duch svatý zjevoval důležité věci, nic povrchního. V neděli jsme 
po společných chvalách jeli (tedy většina z nás) na společné shromáždění do Národního domu na 
Smíchově, kde mj. přišli všichni mladí na podium a dostali požehnání. Výborná věc! Zachovat! Pro 
mladé je důležité, že si jich někdo všímá a má je rád. Zatím si nejsou jistí svojí rolí v životě a tohle 
opravdu potřebují. Těšíme se na příští namaKSimum, vidíme, že akce tohoto typu má smysl. 
 
Za přípravný tým Dita Frantíková, KS Praha (členy týmu jsou kromě mě abecedně Víťa Máša, Patrik 
Soukup, Rút Vávrová) 
Nahrávka kázání Pavla Kolegara i dalších řečníků je ke stažení ze stránek 
http://24.kaes.cz/historie.html 

 

 Květnová pastorálka 2012 
 
Jarní pastorálka se konala v Dlouhém 18.-20. května. V úvodu sobotního programu jsme poděkovali 
Karlovi Řežábkovi a Petru Rýglovi za jejich dlouholetou službu v Radě KS. Naši vděčnost jsme 
Karlovi vyjádřili věcným i-darem a Petrovi poukazem na odběr zboží v  nautickém obchodě. Ještě 
jednou Karle a Petře, díky. 
 
Avizované téma pastorálky bylo „Posvěcení“. V sobotu dopoledne se dělili o semináře Michal Kostka 
s Lubošem Ondráčkem. Michal mluvil například o Skupinkách svatých, které zavedl John Wesley. 
Zajímavá informace byla, že Wesley tvrdil, „Nejdříve láska a pak metody“. Luboš se zaměřil více na 
vztah vedoucího vůči těm, kdo jsou mu svěřeni. Výzvou byla otázka, zda můžeme říci jako ap. Pavel 
„Prosím vás tedy: Napodobujte mě!“ Večer pak měl slovo Pete Game. Jednoduše řečeno probral 
posvěcení ze všech možných stran. Záznamy vyučování naleznete na webových stránkách KS. Z věcí 
KS se kolegium shodlo na zachování Rady v současném počtu a sestavě do příštího roku, kdy 
proběhne řádná volba. Současně zazněl návrh, aby hlasování o Radě (event. i Seniorovi) probíhala 
tajnou formou.  

 



Jozue 3:5  Jozue pak lidu řekl: Posvěťte se, neboť zítra učiní Hospodin uprostřed vás obdivuhodné 

věci. 

Židům 12:14 Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána.  

 

Světový den evangelizace 
 
Začátkem června proběhne Celosvětový den evangelizace. Podporujeme a velmi doporučujeme Vaši 

účast a zapojení. Je to totiž výborná příležitost, jak se v tento den připojit k tisícům dalších lidí po 

celém světě, libovolným způsobem zvěstovat evangelium a přivádět lidi k obrácení. V příloze najdete 

nejen další informace jak se na tento Den připravit, jak se za něj společně modlit, ale i inspiraci, jak 

evangelium zvěstovat. I tento leták vám bude zaslán poštou. 

 

Poděkování ze strany Rady pastorům a vedoucím MS 
 

Závěrem vám všem chceme poděkovat za službu. Víme, že na mnoha místech zápasíte s nedostatkem 
času, energie a někdy i spoluslužebníků. Na druhou stranu vnímáme, že roste nespokojenost se stavem 
církve, kterou někteří sourozenci promítají do svých vedoucích. Máme za to, že je to „jen“ období 
tříbení, které nás připravuje na nové požehnání. Díky, že nesete břemeno vedoucích. Ať vám Pán 
mocně požehná.     
     S pozdravem a nadějí, že se uvidíme na pastorálkách  
 

         Možná finanční podpora Báry Davídkové z KS Jirkov: 
  

Mílí sourozenci, 

na letní pastorálce CKS jsme vás informovali o jednom z projektů KS Jirkov (nyní tato misijní 

skupina spadá pod KS Děčín).  

Jirkovské společenství podporuje svoji členku Báru Davídkovou, aby mohla dělat několikaměsíční 

kurz na DTS (Učednická škola) YWAM (Mládeže s misií). Velikost skupiny v Jirkově je nyní 12 

osob a také finančně podporují ještě i další věci. Proto mohou Báře pomoci jen opravdu částečně. V 

létě se někteří z vás vyjádřili, že by byli ochotni se k této podpoře připojit. 

Je možné to učinit a poslat příspěvek na účet KS Děčín, který na Báru zřídil přímo variabilní symbol. 

Číslo účtu: 230 006 9084 / 2010, v.s.: 999 

(do poznámky můžete dát, že je to příspěvek na Báru Davídkovou) 

Díky za vaši případnou podporu a štědrost. 

Rada CKS 
 

Vyjádření Miloše Kubelky: 

Bára Davídková již dlouhý čas během studia na střední škole prožívala touhu být misionářkou. Táhne 

ji to hlavně do islámských zemí, ale chce začít postupně a v týmu. Po maturitě nastoupila na výpomoc 

do Jesus house v Ochranově, aby poznala více prostředí, kde by měla později studovat na DTS patřící 

YWAM. Zde jsou školeni mladí lidé v misijních týmech, které se potom rozjíždějí na „praxi“ do celého 

světa. Po brigádě se vrátila z Německa naprosto nadšená, že je to přesně to, o čem s Bohem dlouhou 

dobu komunikovala. 

Těm kdo měli zájem, píše pravidelné info o tom co prožívá v Boží náruči a při práci na jeho vinici. 

Aby mohla odejít na toto misionářské studium, přijala a věrně pracovala, zároveň s přípravou na 

maturitu, asi na třech brigádách. Peníze z toho si odkládala právě na toto studium. Nepodařilo se jí 

však našetřit celou částku. S vírou však nastoupila do školy a věří, že pokud ji povolal Bůh, tak se 

nějakým způsobem o ni postará. 

V současné době má ze svých úspor zaplacenou první část školy. Na „misijní výjezd“ do světa jí však 

v současné době ještě peníze chybějí. Jedná se celkem asi o 1.500,- Euro. Jako sbor ji určitou částkou 

podporujeme, ale stačit to nebude. 

      Miloš Kubelka, vedoucí skupinky KS v Jirkově 



Podzimní pastorálka 
 

Páteční večer jsme začali biblickým úvodem. Jan Cvejn mluvil na téma vedoucí v církvi. Sám byl 

nedávno na semináři právě o vedení v církvi a tak se sdílel o jednotlivostech, které ho oslovily. 

 

Zbytek večera jsme strávili projednáváním „věcí“ KS jako byl rozpočet, ustanovení MS KS Jirkov a 

obnovení MS Krupka. Toto obnovení MS Krupka vyplynulo z jednání rady na Ministerstvu kultury. 

Zjednodušeně řečeno, nemohlo dojít ke zrušení MS Krupka na základě žádosti členů a to z toho 

důvodu, že zákon o církvích neumožňuje mít dvě nástupnické organizace, jak členové požádali. Po 

sborovém shromáždění, na kterém bylo toto odhlasováno, odešli všichni členové buď do jiné církve 

nebo do jiného sboru KS. Tím došlo k patové situaci, kdy zákon neumožňuje ukončení existence MS 

Krupka a na druhou stranu není v MS Krupka nikdo, kdo by odhlasoval změnu původního rozhodnutí 

členského shromáždění. Proto jsme jako rada pozvali lidi, kteří odešli do KS Děčín, aby obnovili 

členství v KS Krupka a pokračovali dál v misijním díle v Krupce jako samostatný subjekt. Zástupce 

Krupky Radek Konvalinka nás informoval, že všichni bývalí členové, kterých se toto týká, chtějí toto 

členství obnovit. Současně se shodli, že vedoucím MS Krupka bude Pavel Voch. Rada požádala 

kolegium o potvrzení tohoto postupu.  

 

Pak byly dotazy na radu a diskuse. Výsledky hlasování uvádíme níže. 

V sobotu proběhl seminář se skupinou Vinesong. John Watson uvedl svůj seminář tím, že se káže 

víra bez pokání a milost bez bázně před Hospodinem. Celý seminář byl takovou koláží o postojích a 

chvále. Na závěr zmínil, že má za to, že největším problémem církve této doby je narcismus, jinými 

slovy soustředění lidí na sebe, své potřeby, svůj názor atd. V dalších seminářích mluvili jednotliví 

členové týmu. Nahrávky bude možné objednat přes KMS. 

 

Přímý přenos v ČT 
 
V neděli přenášela ČT přímý přenos ze shromáždění KS Ostrava. Je možné ho shlédnout zde: 
 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10393954677-adventni-bohosluzba/412235100171002/ 

 

Změny na sborech 
Nejdek 
13.11.2011 byl starším sboru ustanoven Mirek Kolařík. 

Praha 

Na službu staršího z důvodu stěhování rezignoval Martin Čunek. 

Brandýs nad Labem 

Na službu vedoucího MS z důvodu stěhování rezignoval Jiří Šitner, novým vedoucím byl ustanoven 

Jan Frydrýšek. 

Klatovy  
Na službu staršího rezignoval Vlastimil Nauš. 

V Plzni  
byli do staršovstva kooptování tři noví starší: Ladislav Růžička, Eduard Řezníček a Eva Takáčová. 

Plzeňské staršovstvo má po této změně devět starších.  

  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10393954677-adventni-bohosluzba/412235100171002/


sbor dospělí křtění pod 18 děti celkem 

Aš 14 4 8 26 

Brandýs 8 0 2 10 

Brno  82 11 49 142 

Bystřice 15 0 0 15 

Česká Lípa 48 7 15 70 

České Budějovice 14 0 11 25 

Děčín 81 8 33 122 

Frenštát p. R. 23 1 6 30 

Havlíčkův Brod 19 1 25 45 

Hodonín 8 2 4 14 

Horažďovice 32 5 20 57 

Hradec Králové 68 6 18 92 

Cheb 13 5 4 22 

Jeseník 30 17 23 70 

Jičín 35 10 25 70 

Jindřichův Hradec 6 0 0 6 

Kladno 12 0 2 14 

Klatovy 40 8 20 68 

Kraslice 7 0 0 7 

Krnov 35 0 19 54 

Krupka 6 1 8 15 

Kutná Hora 75 3 31 109 

Liberec 19 1 6 26 

Mariánské Lázně 11 1 3 15 

Nejdek 25 3 13 41 

Nový Bor 8 1 10 19 

Nymburk 52 21 27 100 

Nýrsko 10 1 5 16 

Olomouc 75 7 27 109 

Ostrava 83 23 33 139 

Pardubice 5 0 4 9 

PCF 76 9 26 111 

Plzeň 111 21 51 183 

Praha 522 82 213 817 

Praha Město 30 11 24 65 

Prostějov 170 25 35 230 

Přeštice 9 0 3 12 

Rakovník 3 0 2 5 

Tábor 0 0 0 0 

Třebíč 7 0 4 11 

Turnov 28 3 25 56 

Zlín 24 3 15 42 

Znojmo 40 7 20 67 

Žatec   19 2 5 26 

Žďár n. S.   40 8 20 68 

  2 038 318 894 3 250 

 

                                   

  



Hospodaření Církve KS ČR v roce 2012 
    

VÝNOSY 

Prodej služeb -pastorálky 205 899,00 

Školení, semináře aj. služby 21 840,00 

M.Prosner služby VPN Telefonica O2-mobily 63 120,00 

Úroky běžného účtu 345,07 

Kursové zisky 47,15 

Jiné ostatní výnosy 88 961,00 

Dary fyzické osoby 5 000,00 

Sbírka kostelní KS jarní shromáždění  35 947,63 

Členské příspěvky sborů 376 500,00 

Členské příspěvky sborů-1111 268 150,00 

Výnosy celkem: 1 065 809,85 
  

NÁKLADY 

Kancel. vybavení 3-40 tis. Kč 9 245,00 

Kancelářské potřeby 780,00 

Potraviny - rada CKS  16 703,60 

Materiál pro děti-služba dětem 6 510,80 

Cestovné ostatní+pastorálky aj. 5 755,60 

Cestovné Rada CKS 27 371,00 

Cestovné hosté - pastorálka letní 27 195,12 

Cestovné nadsboroví pastýři 63 011,00 

Poštovné 862,00 

Ostatní služby a odborné konzultace CKS  73 900,00 

Ekonomické služby+poradenství 42 880,00 

Mandátní smlouvy - M.Prosner 272 500,00 

Telefonica O2 smlouva-M.Prosner 62 958,00 

Telefonní poplatky - Radní 6 000,00 

Telefonní poplatky - CKS běžná činnost 9 297,32 

Organizace-pastorálky letní 213 233,00 

Organizace pastorálek 46 335,00 

Zvukařské práce 5 620,00 

Pronájmy sálů - rada CKS 11 157,00 

Pronájmy sálů - KS jarní společné shromáždění 70 800,00 

Internet a WEB 1 440,00 

Ostatní služby režijní 11 640,00 

Mzdové náklady DPP 2 352,00 

Kursové ztráty 30,42 

Bankovní poplatky 4 052,15 

Haléřové dorovnání 2,00 

Členské příspěvky ČEA 5 000,00 

Finanční dary 16 000,00 

OSA-Dary-licence Sv. Havelka 84 521,00 

Náklady celkem: 1 097 152,01 
  

Celkový Hospodářský výsledek za činnost roku 2012:  -31 342,16 

  



  

AKTIVA K 31.12. 2012: 

Pokladna v Kč 10 549,00 

Pokladna v EUR 87,- EUR 2 176,74 

Pokladna v USD 11,-USD 209,58 

běžný účet v Kč 268 320,68 

Odběratelé 23 335,00 

Aktiva celkem: 304 591,00 
  

PASIVA K 31.12. 2012: 

Dodavatelé 82 997,00 

Přijaté provozní zálohy-mobily sborů 612,00 

Ostatní přímé daně - daň srážková -2,00 

Finanční majetek-1.1.2004 165 743,95 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 86 582,21 

Pasiva celkem: 335 933,16 
  

Rozdíl Aktiv a Pasiv: -31 342,16 

 


