Výroční zpráva
Církve Křesťanských společenství 2020

Rok 2020 byl významným mezníkem v mnoha oblastech, protože do západního světa se z Číny
přenesl vir, který měl celosvětově vliv na zdravotnictví, hospodářství, ale i na fungování církví.
V zásadě přišlo to, co jsme doufali, že nikdy nepřijde. Všichni lidé se museli přizpůsobovat
novým situacím ve shromažďování. Tak jak byla vydávána nová nařízení vlády o omezování
společných setkání, všechny církve včetně KS, hledaly nové způsoby zprostředkování
Bohoslužeb. Některé sbory se začaly scházet pomocí různých internetových aplikací, jiné
rozesílaly svým členům kázání ve formátu MP3 nebo MP4. Některé sbory začaly vysílat
Bohoslužby živě, respektive skupina lidí ze sboru vytvořila vysílání tak, že se Bohoslužba
konala ve virtuálním prostředí. Sbory KS Praha a KS Ostrava vynaložily nemalé prostředky do
vybavení svých studií a během roku se znatelně zvyšovala i kvalita jejich vysílání. Ze zpětných
vazeb víme, že tyto Bohoslužby sledovalo poměrně velké množství lidí buďto online nebo
později za záznamu.
V tomto virtuálním prostředí se odehrávala i setkání staršovstev a vedoucích různých sborů,
kam byl zván i senior CKS Marek Prosner.
Ne neméně důležité se na těchto platformách stalo setkávání k modlitbám. Některé sbory se
začali modlit každý den. To by v minulosti nepřipadalo v úvahu ani svojí formou ani četností
scházení.
Během pandemie jsme také čelili novým situacím v důsledku úmrtí. Ačkoli jsme se snažili
dodržovat nařízení vlády, došlo i náhlým odchodům starších lidí, kteří se mohli nakazit na
shromáždění.
Při komunikaci s vládou se hodně vyprofilovala Ekumenická rada církví, jejíž jsme součástí
jako pozorovatelé. ERC rozesílala výklady různých nařízení všem církvím včetně CKS a tím
se budovala spolupráce, ale i vzájemná důvěra.
Rok 2020 byl pro KS významný ještě tím, že bylo 30. výročí jejich založení. Nejdříve jako
Křesťanská společnost Maniny a později registrace zahrnovala celá KS. Třicet let je dlouhá
doba pro jednoho člověka, ale v dějinách církve či světa to zas tak moc není. Možná nejde ani
tak o délku, ale o to, jaký jako společenství máme vliv na tento svět. V Písmu se o některých
lidech dozvídáme, že udělali jen jeden skutek, který následně ovlivnil dějiny celého národa.
Byť je tam jen jedna zmínka, to co ten člověk vykonal, zůstalo to v dějinách jako důležitý bod.
KSy jsou zde 30 let a věříme, že ještě mnoho let v této zemi budou. Kéž je život naší církve
měřen ne podle délky životnosti, ale podle dobrých skutků, které vykonala pro Boží království.
Jsme vděčni Hospodinu, že církev máme, můžeme ji budovat a ona může růst. Chtěli jsme si
toto výročí připomenout na CeloKS shromáždění, ale shromáždění se z důvodu omezení
shromažďování nekonalo.
Na jaře jsme také rozeslali na sbory email s příručkou ohledně ochrany dětí. Pořád doufáme a
věříme, že služebníci v KSech žijí posvěceným životem. Na druhou stranu žijeme v prostředí,
kde jen podezření z nevhodného chování může zničit lidské životy. Nejde zde primárně o
ochranu služebníků, ale ochranu dětí. Dokument vyzýval vedoucí, kteří pracují s dětmi,
k vnímavosti na signály ukazující na sexuální zneužívání. Proto jsme doporučili v rámci vedení
sboru o této věci mluvit a dokument přijmout. Původně tento text aplikoval sbor PCF a následně
jej přeložil a začal používat pražský sbor KS.
Měli jsme pro tento rok naplánované tři pastorálky, ale z důvodu omezení shromažďování se

uskutečnila jen pastorálka letní. Byla zaměřena na patero služebností podle Efeským 4.
kapitoly. Každý den pastorálky jsme se postupně věnovali jednotlivým služebnostem.
Tentokrát jsme o jednotlivých tématech nejen vyučovali, ale uváděli jsme je do praxe jak mezi
sebou, tak i na evangelizačních výjezdech do blízkého Hlinska. Podobně jako loni jsme ani
letos nepozvali žádného hosta, o program se postarali členové Rady a další sourozenci. Ohlasy
na pastorálku byly pozitivní. Účastníci opět kvitovali zapojení radních do vyučování a možnost
modliteb a diskuse nad danými tématy.
Podzimní pastorálka se tedy stejně jako jarní nekonala, proto jsme se ji rozhodli přesunout na
únor 2021.
V úvodu jsme zmiňovali, že došlo k úmrtím v souvislosti s kovidem, ale je třeba zmínit, že
církev se modlila za několik lidí ve vážném stavu a tito byli uzdraveni a jsou nadále součástí
CKS.
Ačkoli do konce roku byla v platnosti nějaké omezení, obdrželi jsme svědectví, která ukazují
na to, že Hospodin se svojí cestu pro evangelium vždycky najde a že i za dodržování opatření
se se některé sbory nadále scházely.

Vánoční zázrak aneb prosincová Mozaika open air
Jak by měly vypadat Vánoce 2020 v Mozaice, ptali jsme se na staršovstvu už během podzimu.
Víc jak rok jsme měli zamluvené vystoupení vlídného písničkáře Pavla Helana a nechtěli jsme
o něj přijít, když protiepidemická opatření přiostřovala. Zůstat v onlinu? Udělat vánoční
koncert formou autokina? Náměstí v centru? Jo, to je ono! Vzhledem ke korona situaci jsme
nechtěli jít jen cestou oznámení na radnici, i když by nám to zákony umožňovaly. Záleželo nám
na tom, udělat to vůči městu a magistrátu maximálně správně. Chtěli jsme, aby to bylo k Boží
slávě, ne naopak. Rozjeli jsme kolečko vyjednávání na úřadech. Fantastické bylo, jak se nám
všichni snažili vyjít vstříc. Jenže vládní PES vrčel na stupni 4 a blížilo se překlopení do stupně
5, tak si s námi na magistrátu úplně nevěděli rady. Spousta emailů, spousta telefonátů, z
kanceláře do kanceláře. Vše se zadrhlo u vedení jedné městské instituce, bez jejíhož souhlasu
nejde v centru města postavit ani stojan na mikrofon. Začalo to připomínat pohádku o slepičce
a kohoutkovi. Od šéfa této společnosti znělo: „Dám vám souhlas, když budete mít razítko z
hygieny a souhlas z radnice.“ Hygiena v Hradci: „Obraťte se na pražskou centrálu. Taková
potvrzení nevydáváme.“ Praha: „To je věc krajské pobočky.“ Magistrát: „Kývneme na to, když
přinesete souhlas od pana ředitele oné městské instituce.“ Pavel Helan: „Opravdu Vánoce v
Mozaice za současné situace budou? Mám skutečně přijet?“ Mozaika ve víře: „Ano!“ Pak se
roztočilo kolečko zázraků. Patrikovi se podařilo získat dopis z hygieny podepsaný jedním z
ředitelů. Na magistrátu se makalo. A pak přišel telefonát čtyři dny před vánoční nedělí. Jakub
měl pocit, že nemluví s úřednicí, ale s andělem. „Jste církev, tak vám to nebudeme komplikovat,
co říkáte?“ zněla úvodní věta. „Volala mi kolegyně, že potřebujete pomoct. Škoda, že jsem to
nevěděla před týdnem, už byste to měli hotové. A na jakém místě byste to shromáždění chtěli
pořádat?“ Jakub začal o Malém náměstí a začal vysvětlovat, že se nepodařilo dohodnout se
šéfem té a té společnosti… Paní z radnice ho nenechala ani domluvit: „Pan ředitel do toho
nemá co mluvit. Já mám to razítko a já vám to povolení dám.“ Během dvou hodin byly
podepsané příslušné papíry, shromáždění nahlášené na státní i městské policii a Pavel Helan
nevěřil svým očím: čekalo ho první vystoupení před živými lidmi od září. Mozaika dostala od
Boha úžasný vánoční dárek!
Jakub Limr
pastor KS Hradec Králové

Živý betlém jinak
V Klatovech po mnoho let děláme o Vánocích na náměstí Živý betlém. Loni to nebylo možné,
tak jsme uvažovali o tom, jak ho lidem zprostředkovat, protože jeho součástí je vždy evangelium.
Protože máme video záznam z roku 2019, nabídli jsme ho místní televizi, která vysílá přes
kabelovky téměř po celých Klatovech, zda by nechtěli video promítnout. Jenže záznam byl
natočen v nekompatibilním formátu s televizí, takže to nešlo použít. Pomocí nějakého softwaru
se nám to přece jen podařilo převést do technicky přijatelné kvality a nabídli jsme ho znovu.
Před Vánoci se ozval majitel televize, že sice video jako celek nepustí, ale že by o tom udělali
takovou malou reportáž. Na přípravu jsme neměli moc času, protože zavolal dopoledne a
odpoledne jsme točili. Trochu s bázní a třesením jsme čekali, jaký bude konečný výsledek. No
a musíme říci, že nás to pozitivně překvapilo. Evangelium znělo v mnoha domácnostech po
celých Klatovech po celý týden, protože ta reportáž se cyklicky opakuje. Jsme vděční Pánu, že
si celou situaci takto použil a požehnal.
Pavel Fialka
pastor KS Klatovy

Svědectví z Jeseníku
Chci Vás povzbudit ke scházení v rámci možností, které nám současné restrikce dovolují. Jde
to. U nás v Jeseníku máme například během 5. stupně PSA v neděli čtyři setkání „na živo“ po
10 lidech a jsme schopni dodržet všechna hygienická nařízení.
(Takto fungujeme už od listopadu a počet shromáždění a počet lidí se vždy odvíjí od toho,
v jakém jsme stupni PSA.)
Máme nyní vlastně pět setkání, tři dopoledne a dvě odpoledne. To proto, že se u nás schází i
misijní skupina KS Zlaté Hory, která má ve svém domovském městě malou kapacitu ke scházení,
proto jsme se domluvili, že se budou scházet u nás.
Jsem moc vděčný, že u nás ve sboru je o toto osobní setkávání zájem a funguje to. Ve staršovstvu
máme totiž skvělého bráchu, který to zorganizoval tak, aby to mohlo fungovat snadno a zároveň,
aby to bylo časově nenáročně. Vytvořil tabulku, kam se lidé v týdnu zapisují. Zároveň má každé
z nedělních setkání svého vedoucího, který nese zodpovědnost za jeho průběh. Většinou
začneme chválou, poté svědectvími o tom, co Bůh dělá. Samozřejmě nechybí krátké kázání,
které je většinou předtočené, aby si je mohla vyslechnout každá skupina. Po neděli je pak
dáváme na sborový web, FB nebo rozesíláme odkaz emailem těm, kteří nemohli do shromáždění
přijít. Na závěr setkání máme společné prosby a často i Večeři Páně – víno v kalíšcích, chléb
je připraven jen jako jednohubky a k vysluhování přistupujeme jednotlivě.
Jde však o to, že jsme spolu, byť dodržujeme rozestupy, máme nasazené roušky a neobjímáme
se. Důležité je, že jsme spolu na živo, a i o tom je církev. Teď v neděli přišla dokonce i dívčina,
která se ve sboru obrátila jako teenager, poté od Boha odešla a nyní jako máma tří dětí se k
Bohu vrací. Proto je vděčná, že může v této době zakusit společenství, protože přes ZOOM,
nebo internet by to technicky nezvládla.
Pokud to ve Vašem společenství jenom trošku jde, určitě Vás do toho chci povzbudit. Jde to.
Pavel Kolegar
pastor KS Jeseník
Na sborech se vzhledem k situaci neudálo mnoho změn. Nicméně jedna ano a to svým
způsobem významná. Na službu staršího rezignoval Miloš Poborský, který již delší dobu působí
jako ředitel ETS v Praze. Jsme rádi, že člen KS může být takto prospěšný Církvi bratrské a tím
i Božímu království v naší zemi.

sbor/MS
Aš
Brandýs
Brno
Bystřice
Česká Lípa
České Budějovice
Děčín
Frenštát p. R.
Havlíčkův Brod
Hodonín
Horažďovice
Hradec Králové
Cheb
Jeseník
Jičín
Jindřichův Hradec
Jirkov
Kladno
Klatovy
Kraslice
Krnov
Krupka
Kutná Hora
Liberec
Mariánské Lázně
Nejdek
Kamenický Šenov
Nymburk
Ostrava
PCF
Plzeň
Praha
Praha Město
Přeštice
Rakovník
Třebíč
Turnov
Zlaté Hory
Zlín
Znojmo
Žatec
Žďár n. S.

dosp
5
8
104
13
46
19
46
11
23
14
26
78
34
41
40
6
20
15
44
7
30
8
86
17
12
32
12
56
70
102
98
513
30
11
5
7
29
11
7
38
11
38
1 823

křtění pod 18
1
0
6
0
2
3
1
0
1
4
6
2
6
4
6
0
0
0
5
7
0
2
2
0
2
1
2
15
8
8
10
75
8
0
0
0
8
1
0

děti
4
6
45
11
20
15
12
1
10
3
15
19
6
24
11
0
3
0
17
0
17
4
34
0
2
15
4
14
5
35
33
136
24
1
0
0
15
1
1

0
2
198

4
17
584

Hospodaření Církve Křesťanská společenství v roce 2020
VÝNOSY
Prodej služeb - pastorálky
Dodání Biblí
Prodej ostatního zboží
Služby VPN Telefonica O2 - mobily M. Prosner
Úroky běžného účtu
Jiné ostatní výnosy
OSA - výnosy z Licence Svatopluk Havelka
Kursové zisky
Dary fyzické osoby
Sbírka kostelní KS - společná shromáždění
Členské příspěvky sborů
Členské příspěvky sborů - 1111
Výnosy celkem:

293 841,00
2 424,80
1 120,00
15 800,00
268,98
378,00
40 991,34
6,61
6 500,00
12 330,00
491 899,00
332 316,00
1 197 875,73

NÁKLADY
Knihy,publikace
Prodej zboží - plastové karty
Kancelářské potřeby
Dary věcné hostům
Poštovné
Ekonomické služby a daňový poradce
Mandátní smlouvy - M. Prosner
Telefonica O2 - smlouva - M. Prosner (SKS Praha)
Telefonní poplatky - CKS běžná činnost
OSA - Dary - licence Sv. Havelka - zaslané SKS Praha
Cestovné Rada CKS
Organizace setkání a ubytování - Rada CKS
Telefonní poplatky - Radní
Potraviny - Rada CKS
Organizace - pastorálky letní
Cestovné - pastorálka letní
Cestovné - pastorálka letní - chvály
Služby dětem - pastorálka letní
Zvukařské práce - společná shromáždění KS
Internet a WEB
Vzdělávání - konference
Ostatní služby - režijní
Administrace CKS
Mzdové náklady
Kurzové ztráty
Bankovní poplatky a daň z úroku
Pojištění - mládež CKS
Haléřové dorovnání
Podpora misie aj. činnosti
Náklady celkem:

2 349,60
1 996,50
459,00
1 000,00
674,00
33 196,00
362 316,00
14 624,00
8 097,45
40 991,34
40 676,00
7 304,00
9 000,00
7 870,48
350 593,00
6 181,00
6 786,00
4 000,00
2 000,00
1 452,00
500,00
133,10
129 101,00
1 176,00
24,68
2 960,64
56 352,00
0,40
12 330,00
1 104 144,19

Celkový Hospodářský výsledek za činnost roku 2020:

93 731,54

AKTIVA K 31.12. 2020:
Zboží na skladě 01 (hlavní sklad)
Pokladna v Kč

80 312,68
24 383,00

Pokladna v EUR 7,91 EUR
Pokladna v USD 20,-USD
Bankovní účet v Kč ČSOB Běžný účet
Bankovní účet v Kč FIO Běžný účet
Bankovní účet v Kč FIO Studijní fond
Bankovní účet v Kč FIO Služby sborům
Bankovní účet v Kč FIO Nová generace KS
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Náklady příštích období - pojištění mládež
Aktiva celkem:
PASIVA K 31.12. 2020:
Dodavatelé
Ostatní přímé daně - srážková
Výdaje příštích období VPN O2
Výdaje příštích období - příspěvky 1111
Výdaje příštích období - OSA licence Svatopluk Havelka
Výdaje příštích období - CKS ekonom. služby
Finanční majetek - 1.1.2004
Auto - senior CKS
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Pasiva celkem:
Rozdíl Aktiv a Pasiv = Hospodářský výsledek roku 2020:

207,60
427,74
71 421,79
949 686,39
171 888,98
636 010,00
12 028,00
11 800,00
102 000,00
0,00
2 060 166,18
135 519,18
-10,00
649 850,00
23 800,00
66 729,34
29 600,00
165 743,95
709 551,33
185 650,84
1 966 434,64
93 731,54

