Výroční zpráva
Církve Křesťanská společenství 2021

Rok 2021 byl nadále poznamenán probíhající pandemií. Sbory se scházely podle možností buď na
virtuálním prostředí nebo po ukončení omezení ve skutečných shromážděních. V úvodu roku jsme jako
rada psali v oběžníku: ….během poslední doby jsme se snažili vám pomoct se zorientovat v někdy

složitých nařízeních vlády. Chtěli jsme, abychom na jednu stranu využili možnosti, které nám
náš statut církve umožňuje a na druhou stranu abychom ctili ty, kdo se budou z všech těch
nařízení zodpovídat, tedy v moci postavené a jejich rozhodnutí. Máme naději, že to bylo v míře
prospěšné. Církev se nenechala zahnat do kouta a zdecimovat, ale všichni hledají způsoby, jak
pilíře bohoslužby (kázané slovo, uctívání Hospodina, modlitby, Památku Páně a obecenství
skrze sdílení) uskutečňovat jinými prostředky než při osobním kontaktu. Je nesmírně povzbudivé
vidět, jak vedoucím záleží na lidech, o které pečují. Hledají možnosti a cesty, jak posloužit.
Doslova se naplňuje slovo o dobrém pastýři, který hledá ztracenou, obvazuje raněnou atd.“
Bylo zřejmé, že církev obstála, protože se nechala inspirovat k používání nových technologií a
záleželo jí více na kontaktu a službě, než na formě. Právě tato flexibilita je povzbudivá.
Již v lednu bylo jasné, že přesunutá pastorálka z podzimu se nebude moct uskutečnit. Omezení
trvala a bylo by nemoudré nařízení porušovat.
Nicméně jsme se 6. února sešli jako členové kolegia na Zoomu. Bylo nás kolem 30 včetně dvou
sester.  Pavel Kolegar měl úvodní slovo.
Na základě toho, co Pavel říkal, jsme vytvořili tři otázky pro diskusi a to: 1. Jak mohu v této
situaci oslavit Ježíše 2. Jak mohu lidem kolem mne představovat Hospodina 3. Jak mi Hospodin
požehnal a jak já mohu být požehnáním pro ostatní.
Pak jsme se rozdělili do skupin po 4-5 a měli jsme cca 40 minut na sdílení a modlitby. Po
návratu do společné „místnosti“ byl čas na dotazy na Radu a na oznámení. Na závěr jsme
zhodnotili, že se setkání velmi vydařilo a proto si to zopakujeme 27. března opět od 10:00.
Další podnět, který ze setkání vzešel, byl na zorganizování společného modlitebního setkání
celoKS. Poprosili jsme KS Ostrava, zda by se neujali zorganizování a vedení této akce.
Během března nás zastihla smutná zpráva, že odešel ke svému Pánu David Snell. Skvělý a
oddaný bratr, který věnoval velký kus života a svého srdce službě české církvi. Věříme, že
mnoho dobrého zasel nejen ve vyučování, ale v laskavosti, kterou přetékal. Jsme za jeho život
vděčni.
V březnu se také uskutečnilo druhé setkání na Zoomu. Bylo v sobotu 27.3. od 10:00 do 11:30
a tématem byl verš z Přísloví 22:3 „Opatrný vida zlé, vyhne se, ale hloupí předce jdouce,
těžkosti docházejí (BK)“. Tak jako v únoru jsme začali krátkým úvodem a pak se rozdělili do
skupin ke sdílení a modlitbám. Po návratu byl prostor pro povzbuzení svědectvími a pro dotazy
na radu. Celé setkání vedl Jenda Cvejn a Marek Prosner, který měl i zmíněný úvod.
Již v únoru jsme avizovali, že na základě podnětů jsme ve spolupráci s KS Ostrava
zorganizovali online modlitební setkání. Setkání se uskutečnilo 18.4. v 18:00 na Zoom
Meeting. Téma vycházelo z textu Kol 4:2 V modlitbě buďte vytrvalí; zůstávejte v ní bdělí a
vděční.
Chtěli jsme především vyjádřit Hospodinu vděčnost a díky, ale i prosby za nemocné, církev a
národ. Program byl rozdělen na čas, kdy jsme byli všichni spolu a na čas, kdy jsme se rozdělili
do skupin po šesti. To proto, aby se mohl modlit každý, a ostatní aby mu rozuměli a mohli říci

Amen. Toto členění bylo třikrát, protože jsme celé setkání rozdělili na tři oblasti. Zároveň
probíhaly i chvály povzbuzení.
Vzhledem k opatřením, jsme byli nuceni zrušit i jarní pastorálku. Zvažovali jsme uskutečnění
online, ale ani to nám nepřišlo vhodné. Proto jsme přesunuli i pozvání našeho hosta Ryszarda
Krzyweho na podzim.
Zároveň jsme museli zrušit i celoKS shromáždění v Praze, ale vytvořili jsme jej pomocí KS
Ostrava v internetovém prostředí. Uskutečnilo se 6.6. od 16:00. Téma bylo: Církve KS, jedem
v tom spolu….a rádi…. Během shromáždění nás vedli ve chválách sourozenci z Ostravy,
součástí byl i rozhovor o církvi s Danem Drápalem a slavili jsme Památku Páně. Ačkoli bylo
setkání neobvyklé, setkalo se s dobrými ohlasy.
Letní pastorálka se ale uskutečnila a proběhla na ní i mimořádná „dovolba“ Jakuba Limra do
rady CKS. Tato volba byla již několikrát z různých důvodů odložena. Jakub byl pravidelně
zapojován do jednání rady a za tu dobu se osvědčil. Jakub Limr se stal členem rady na základě
tohoto hlasování: pro bylo všech 36 hlasů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel.
Pastorálka se konala 11.-17.7. 2021 v Dlouhém. Téma bylo „Sedm podob církve“ dle vzkazů
Pána Ježíše sborům v knize Zjevení. Chtěli jsme se podívat jednak na jednotlivé listy, a jednak
na témata, která všechny sbory (nebo většinu) spojují. Chvály opět vedla osvědčená Mozaika
worship…
Program - témata:
 Neděle
„Sedmkrát toto, praví ten…“ (Marek Prosner a Jakub Limr)
 Pondělí
Dopis do Efezu (Jan Cvejn)
Do Smyrny (Pavel Kolegar)
 Úterý
Dopis do Pergamu (Tom Božovský) Do Thyatir (Marek Prosner)
 Středa
Dopis do Sard (Marek Prosner)
 Čtvrtek
Dopis do Filadelfie (Pavel Kolegar)
 Pátek
Dopis do Laodiceje (Jakub Limr)
Večerní programy měly zvláštní témata, vyplývající z probíraných sedmi dopisů. Páteční večer
pak byl koncipován jako více chválící, protože Hospodin je hoden chvály. 
Na pastorálce jsme rovněž slyšeli zprávy od Ivana Fučka, který se se sborem vydatně podílel
na obnově vesnic na Hodonínsku, které byly zasaženy tornádem. V rámci církve jsme
uskutečnili sbírku a mnohé sbory přispěly na pomoc postiženým.
Na pomoc jezdili i jednotlivci a zde uvádíme jedno svědectví, jaká byla v té době aktuální
situace:
Pár vět z místa
Pozornost české veřejnosti se v dnešních dnech zřejmě upíná k olympijským hrám v Tokiu a na
nějaké tornádo, které tu na Hodonínsku a Břeclavsku nadělalo škody, si už málokdo vzpomene.
A na ulicích v zasažených oblastech to je znát. Sem tam projede vojenská technika, pár
kontejnerů se sutí či dodávky řemeslníků, ale oproti pilnému hemžení všech IZS a dobrovolníků
ještě před třemi týdny, je tu až prapodivné ticho, klid.
Místní se hlásí u krizového štábu s pracemi, které jsou potřeba u nich na domě a doufají, že na
ně ještě nějací dobrovolníci zbydou.
Jako dobrovolník jsem tu byla hned první víkend s partou z Prahy. Že pojedu, jsem se rozhodla
v podstatě hned ráno po tornádu. Schopné ruce mám, těžké práce se nebojím, a místním mohu
posloužit také jako vrba. Jsem tu už potřetí, od začátku jsem si byla vědoma, že toto je práce běh - na dlouhou trať, a že budu jezdit, dokud to bude potřeba. A potřeba to je, práce se tu
najde pro každého, kdo přijede. Na dnešní čištění cihel dorazily i maminy s dětmi ve věku 7-10
let. Samy děti chtěly a velmi aktivně a skvěle pomáhaly.

Místní také velmi ocení i možnost rozhovorů, vyslechnutí, obzvláště pokud žijí sami. Takže i to
je služba, která se počítá.
Lily Božovská
Na základě podnětů z kolegia byl hostem podzimní pastorálky znovu a konečně Ryszard
Krzywy z Polska. Jednoduše řečeno, pastorálka byla skvělá.
Ryszard vyučoval a zároveň nás zahrnul mnoha příběhy ze svého života. Jednou někdo řekl, že
Skutky apoštolské byly napsány, protože se skutky v církvi děly. Pak následoval dotaz: „Mohly
by být napsány skutky o tvém životě?“ To je dobrá příležitost si udělat revizi života, co by se o
něm dalo napsat ke slávě Pána.
Na pastorálce byl také schválen rozpočet CKS na příští rok.
Celkově se rok vydařil, ale zjistili jsme, že někteří členové se do sborů po nekonání
shromáždění během pandemie znovu nezapojili. Zároveň je třeba zmínit, že se začali objevovat
noví hledající. V roce 2021 proběhlo i sčítání lidu, ve kterém se k CKS přihlásilo 2306
respondentů. To zhruba odpovídá i skutečnému stavu počtu členů a dětí v CKS.
Během roku došlo i k výměně na místě pastora ve sboru v Ostravě a Jeseníku. Pavel Kolegar
s manželkou Ester se přestěhovali do Ostravy. Pavel se stal pastorem sboru. Zároveň byl do
funkce pastora uveden Ondřej Kameník v Jeseníku.
V neděli 24.10. 2021 došlo k propojení Křesťanského společenství Nymburk a Nové naděje
Nymburk. Stávající členové KS Nymburk obnovovali svůj slib a jednotlivci NN Nymburk
vstupovali do KS Nymburk.
Zároveň byl do staršovstva KS Nymburk kooptován Jiří Miklóš.
NNN byla založena skupinou bývalých členů KS Nymburk, kteří ve velké bolesti odešli před více
jak 15 lety ze společenství po různých vnitřních třenicích a nedorozuměních, které panovaly v
tehdejším vedení sboru. Ten příběh je příliš složitý, aby se dal popsat na pár řádcích. (Navíc
jsem u něj osobně nebyl, takže jej nechci jakkoli interpretovat.)
Nicméně jsme minulost nechali za sebou. Téměř dva roky jsme pořádali společné Bohoslužby
a vzájemně se „osahávali“. Nakonec jsme dospěli k tomu, že je potřeba spojit síly, vzájemně si
sloužit tím, co každá jednotlivá skupina má a především sloužit našemu městu a regionu. Slovem
při tomto kroku posloužil Petr Rýgl, který tehdy pomáhal v minulosti udržet v chodu nymburský
sbor.
Těší nás, že tomuto kroku byli i přítomni zakladatelé Marcel a Štěpánka Oubrechtovi.
Petr i Marcel požehnali nově rozšířenému staršovstvu.
Děkuji všem za dlouhodobé modlitby a podporu. Jsem vděčný Bohu, že nás vede k vzájemnému
usmíření, odpuštění a nabízí nám nový začátek a směr. Vzdávám Ježíši dík za to, že jsem mohl
být součástí tohoto díla smíření a odpuštění.
Petr Plaňanský, pastor a starší KS Nymburk
Prostřednictvím seniora CKS a mnoha dalších členů dlouhodobě spolupracujeme s Radiem7.
V roce 2021 Hospodin „otevřel dveře“ k celoplošnému vysílání přes DAB (digital audio
broadcast), které lze naladit na digitálních rádiích. Ta jsou například montována do všech
nových aut. Otevírá se přístup evangelia k mnoha novým tisícům lidí.

Změny ve sborech
Praha
Službu staršího ukončil Richard Roušal.
Kutná Hora
Jan Šťastný ukončil svoji službu ve staršovstvu. Jenda se stal starším v roce 1990, kdy vzniklo
KS Kutná Hora. Nyní se rozhodl, že by rád předal službu někomu mladšímu a více se věnoval
roli dědečka (mají pět vnoučat).
Za věrnou třicetiletou službu bylo jemu i jeho manželce Lubě poděkováno v červnu při
bohoslužbě na zřícenině hradu Sion. Jeho slova, že se službou ve sboru zcela nekončí, ale podle
svých možností dál pomůže, kde bude potřeba, se nyní naplnila více než vrchovatě. Jenda s
Lubou jsou hlavními tahouny stěhování a úprav našich nových sborových prostor.
Jeseník
Jan Dorničák byl ustanoven starším sboru na bohoslužbách dne 29.8.2021.
Nymburk
Do staršovstva KS Nymburk byl kooptován Jiří Miklóš.
Jeseník
Na konci srpna byl pastorem sboru ustanoven Ondřej Kameník.
Ostrava
Na začátku září byl pastorem sboru ustanoven Pavel Kolegar.
Horažďovice
V červnu ukončil službu staršího sboru z důvodu přestěhování Milan Sedláček. Po mnoho let
byl nedílnou součástí kolegia, za tvojí dosavadní službu ti Milane děkujeme.
V polovině září, byl ustanoven starším sboru Daniel Kunášek.

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
Kamenický Šenov
Kladno
Klatovy
Kraslice
Krnov
Krupka
Kutná Hora
Liberec
Mariánské Lázně
Nejdek
Nymburk
Ostrava
PCF
Plzeň
Praha
Praha Město
Přeštice
Rakovník
Třebíč
Turnov
Zlaté Hory
Zlín
Znojmo
Žatec
Žďár n. S.

dosp
5
10
99
13
46
19
51
11
18
14
22
67
33
38
41
6
20
12
13
40
7
30
10
80
12
7
33
63
59
102
96
503
30
13
3
6
27
11
7
38
11
39
1 765

křtění p.18
1
0
5
0
2
3
0
0
0
4
5
4
6
2
5
0
0
2
0
3
7
0
1
1
0
0
3
11
0
3
8
65
8
0
0
0
6
1
0
0
0
2
158

děti
4
6
47
12
18
16
10
0
10
3
10
17
5
23
12
2
8
3
1
14
0
17
3
30
0
0
6
10
14
38
25
132
24
1
0
0
15
0
1
0
4
18
559

Hospodaření Církve Křesťanská společenství v roce 2021
VÝNOSY
Prodej služeb - pastorálky
Průkazy CKS
Služby VPN Telefonica O2 - mobily M. Prosner
Úroky běžného účtu
Haléřové dorovnání
OSA - výnosy z Licence Svatopluk Havelka
Kursové zisky
Dary fyzické osoby
Členské příspěvky sborů
Členské příspěvky sborů - 1111
Výnosy celkem:

507 480,00
1 510,00
413 200,00
83,21
1,24
29 947,17
6,02
115 000,00
486 114,00
335 600,00
1 888 941,64

NÁKLADY
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
Materiál pastorálky - jarní & ostatní
Cestovné pastorálky jarní & ostatní
Organizace - pastorálky letní
Cestovné - pastorálka letní
Cestovné - pastorálka letní - chvály
Služby dětem - pastorálka letní
Občerstvení - pastorálky letní
Organizace - pastorálky podzimní
Zvukařské práce - společná shromáždění KS
Internet a WEB
Ostatní služby a odborné konzultace
Administrace CKS
Kurzové ztráty
Bankovní poplatky a daň z úroku
Pojištění - mládež CKS
Haléřové dorovnání
Členské příspěvky ČEA - KMS
Členské příspěvky ERC
Náklady celkem:

754,00
574,00
35 667,00
465 600,00
400 000,00
6 455,01
43 671,17
44 713,00
8 000,00
12 000,00
5 344,00
1 645,60
3 422,00
356 220,00
7 954,00
4 060,00
2 000,00
170,00
191 044,00
3 000,00
1 933,58
121,00
111 894,00
5,70
909,20
56 352,00
0,40
5 000,00
15 000,00
1 783 509,66

Celkový Hospodářský výsledek za činnost roku 2021:
AKTIVA K 31.12. 2021:
Zboží na skladě 01 (hlavní sklad)
Pokladna v Kč
Pokladna v EUR 7,91 EUR
Pokladna v USD 20,-USD

105 431,98

80 312,68
64 129,00
196,64
439,02

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
Aktiva celkem:
PASIVA K 31.12. 2021:
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 2021:

0,00
1 180 790,55
171 958,67
301 112,00
12 028,00
21 436,00
1 832 402,56
122 902,41
-10,00
249 850,00
81 300,00
110 400,51
7 850,00
165 743,95
709 551,33
279 382,38
1 726 970,58
105 431,98

