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Úvod 

Tento rok nezačal v Křesťanských společenství radostnou událostí, ale zármutkem nad 
odchodem bratra a vedoucího misijní skupiny Jirkov Miloše Kubelky. Po dlouhém několika 
letém zápase podlehlo jeho tělo nemoci, ale Miloš nepodlehl a tak vyhlížíme setkání s ním 
u  našeho Pána Ježíše.  
Jinak se žádné výjimečné události nestaly snad kromě ukončení činnosti MS Tábor. Vše 
popisujeme ve zprávách z pastorálek, na jejichž organizaci Rada nadále pracuje. Zároveň jsme 
udělali pokus internetové Biblické školy pro vedoucí. Níže o tom píšeme a přinášíme i svědectví 
o úspěšnosti tohoto projektu.  
Nakonec informace, že jsme se jako Církev Křesťanská společenství připojili k Ekumenické 
radě církví se statutem pozorovatele.  

 
Jarní pastorálka 

V květnu proběhla jarní pastorálka s hostem Ryszardem Krzywym. Ryszard Krzywy je bývalý 
pastor sboru, který posléze začal sloužit v polských sborech jako prorok. Spojením služby 
pastora a proroka, který přijíždí na sbor, získal mnoho zkušeností, jak by se tyto služebnosti 
měly doplňovat a ne si konkurovat. Ryszard mluvil o službě proroka v církvi s důrazem na 
vztah mezi vedoucími sboru a prorokem. Měl mnoho svědectví o chybných i správných 
způsobech a vztazích mezi těmito dvěma služebnostmi. Záznamy z jednotlivých setkání jsou 
ke stažení na stránkách CKS.  
 

Na kolegiu jsme projednali ukončení MS Tábor. Vedoucí František Kynčl je zdravotně 
indisponován, a kromě něj a manželky už ve skupině není nikdo další. Kynčlovi se léta 
zúčastňují skupiny z AC, která se schází nedaleko jejich bydliště. Činnost MS Tábor byla 
ukončena bez likvidace, hlasování (pro: 43, proti: 0, zdržel se: 0).  
Jako Rada jsme si říkali, že bychom chtěli pro Kynčlovi udělat na pastorálce sbírku. Na té jarní 
jsme to opomněli, tak bychom to udělali na té letní a odeslali s nějakým pěkným poděkováním.  
 
Dále jsme otevřeli diskuzi ohledně financování různých aktivit v rámci sboru. Jako kolegium 
jsme se shodli, že Rada připraví návrh změny ZD ve věci přijímání dotací z veřejných rozpočtů 
a evropských fondů. Zjednodušeně jde o to, aby si některý sbor nevzal tak velkou dotaci, kterou 
by v případě nějaké nepředvídatelné události musel vrátit nebo kompenzovat a v případě, 
platební neschopnosti by mohly být do konkurzu vtaženy celé CKS. Rada se věcí zabývala, ale 
nestačila připravit návrh v takovém termínu, aby vás s ním včas seznámila a taky by mohl být 
projednán na této letní pastorálce. Vzhledem k tomu, že nehrozí prodlení, budeme se snažit 
návrh předložit na pastorálce podzimní.  
Na závěr chceme ještě jednou zdůraznit, že nám nejde o zamezení rozvoje různých 
charitativních služeb, ale o omezení rizik, které by měly nést sbory, aniž by měli možnost 
jednotlivé procesy ovlivnit   

 

NamaKSimum 2015 v Kutné hoře 

V pátek 5.6. se v Praze v Lucerně konal (evangelizační) koncert Martina Smithe (dříve 

z kapely Delirious). Jelikož to byla jedinečná akce, nechtěli jsme to termínově krýt. 

NamaKSimum tedy začalo na koncertě, kam jsme doporučili pozvat i nevěřící přátelé. 

Samotné NamaKSimum začalo v sobotu v 10:00 v Kutné Hoře. Téma letošního ročníku? 

ONE VOICE! Zaměřili jsme se tentokrát na 9. z hodnot KS a to: Potřeba jednoty a spolupráce. 



Pán Ježíš to říká jasně: "Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni 

jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal." J 17,2. 

Host Petr Húšť a téma „Proč existují konflikty? Čím jsou způsobeny? Jaké jsou o nich mýty? 

Jak nereagovat jen přirozeně útěkem nebo útokem? Jak využít konflikt jako příležitost?“ 

Seminář Jany a Rút z YWAM Cheb s názvem „ČLOVĚK NENÍ ZBOŽÍ“….. „Otroctví a 

obchodování s lidmi je záležitostí minulosti“ si myslí většina Čechů, ale není tomu tak. 

Součástí bylo mnoho dalších seminářů a vyučování. 

       Dita Frantíková, vedoucí mládeže KS Praha 
 

  Společné shromáždění 

Společné shromáždění KS se konalo v neděli 7. června. Na téma hodnoty Potřeba jednoty a 
spolupráce kázal Lubomír Ondráček. Byli jsme poprvé na novém místě, v prostorách hotelu 
Step nedaleko Palmovky. Jsme vděčni za všechny zúčastněné a věříme, že všichni zakusili 
požehnání. Jsou mnohé odezvy a všechny pozitivní. Sláva patří Pánu.  Děkujeme KS Praha 
za technické a organizační zabezpečení CeloKS. 

 
Kurz biblické školy 

V květnu skončil již nekolikátý ročník kurzu biblické školy KS Praha. Poprvé byl přenášen 
on-line na dalších 6 míst, kde účastníci sledovali vyučování a následnou diskuzi (sami mohli 
pokládat otázky), a poté měli vlastní skupinky. 
 
Postřehy studentů ze závěrečné anonymní ankety 
 

Musím říct, že nejvíc na mě zapůsobilo to, že s jídlem roste chuť. Mám chuť jít dál, bylo to pro 
mě určitým povzbuzením pokračovat ve vedení a hlavně v osobním růstu. 
 

Kurz mi pomohl zejména v prvních několika lekcích, začala jsem přemýšlet o své identitě, 
o  tom, co mi ještě schází, v čem bych se potřebovala posunout, pomohl mi obnovit vztah 
k Písmu. 
 

Nejvíce se mi líbily osobní příklady ze života všech přednášejících a jejich odpovědi na zaslané 
dotazy. 
 

Když jsem si znovu procházel jednotlivé poznámky, byl jsem povzbuzen ke studiu Božího slova. 
Novým způsobem jsem zakusil hlad po nových věcech s Bohem. 
Ve spoustě oblastech se cítím svobodnější, snažím se si připomínat to, kým díky Bohu a v Bohu 
jsem a díky tomu se mi Bůh přiblížil. 
 

V průběhu celé BŠ jsem vnímal nové povzbuzení a nový stimul do služby. Uvědomil jsem si 
znovu, jak jsem za všechno každý den vděčný Bohu. 
 

Osobně mě oslovilo mnoho poznámek, které byly formulovány jako otázka, kterou je možné si 
položit a porovnat s ní svůj život.  
 

Spoustu věcí jsem si uvědomila a mnoho pojmů si ujasnila (např. co znamená být spravedlivý). 
A bylo fajn, že jsme podobná témata probírali na skupince, a mohla jsem tak předat a zopakovat 
si to, co jsem tady přijala. 
 

Tento kurz měl pro mne velký význam, protože byl poprvé on-line, a tak protože jsem nemusel 
nikam dojíždět, mohl jsem se maximálně soustředit na každou lekci a dalším zájemcům mohu 
určitě doporučit. Lekce byly propracované, srozumitelné a výborně prezentované. 
 

Vyučování o identitě mi pomohlo si mnohé věci ujasnit, utřídit, některé věci jsem už před kurzem 
věděla, ale neuměla pojmenovat a neuměla se na ně odkázat na Bibli. 



Kurz mě motivoval být víc s Bohem, hledat Ježíše každý den. 
 

Nejdůležitější pro mě byla schůzka s mentorem mezi čtyřma očima a rozhovor o mých 
duchovních darech. 
 

Letní pastorálka 

Letošní letní pastorálka se z našeho pohledu velmi vydařila. Nejen výborným hostem 
Grahamem Powellem, kterého jsme přivítali poprvé, ale i hojnou účastní ze strany pastorů, ale 
i starších a členů sborů. Z administrativy CKS jsme toho neměli moc na projednávání, takže i 
jednací den byl poklidný.  Co se týče vyučujícího, tak jsme byli mile překvapeni Grahamovou 
pokorou a tichostí. I když vyučování nepřineslo nějak průlomově nové pohledy na oblast 
osvobozování, přesto nás Graham povzbudil do této služby, a již jsou svědectví od jednotlivců, 
že se jejich přístup v modlitbách za lidi změnil a hlavně, nese ovoce. Svědectví byla již ze 
zmíněné pastorálky a těšíme se, že je budeme moci slyšet od sourozenců, kterých se týkají třeba 
na některé z dalších pastorálek.  
Ukázalo se, že potřeba služby osvobozování je aktuální. O Grahamovu a Shonovu (bratr, který 
doprovázel Grahama) službu byl zájem, ale vzhledem k omezeným časovým možnostem se na 
každého nedostalo. Z toho důvodu, bychom rádi příští rok uspořádali dlouhodobější návštěvu 
Grahama, který by navštívil tři regiony a Prahu, kde bychom uspořádali jednak semináře a 
jednak modlitby za potřebné. Detaily zatím „ladíme“, ale dáme vám vědět včas.  
Na pastorálce také zazněla povzbudivá svědectví o spolupráci MS a sborů sdílel se Honza 
Frydrýšek z Brandýsa n/L., Vláďa Hromádka z Jirkova, Jenda Cvejn z Děčína, Jakub Limr 
z  Hradce Králové.  
 

Na pastorálce jsme jako Rada CKS seznámili členy kolegia s „Výzvou Rady k připojení se 

k prohlášení KS Praha, chození a sňatků křesťanů s nevěřícími“. Vnímáme v této oblasti tlak, 

aby církev vstoupila do kompromisu a z této Biblické hodnoty ustoupila. Máme za to, že jak 

chození tak i uzavření svazku s nevěřícím je v rozporu z Božím slovem, ale i nebezpečím pro 

křesťana, který tento krok činí.  

Vzhledem k tomu, že sbor KS Praha se v této věci poměrně podrobně vyjádřil před třemi roky, 

proto není třeba se o věci znovu rozepisovat. Vyzýváme tedy sbory a Misijní skupiny, aby se 

k tomuto prohlášení, které je v příloze připojily a zveřejnily ho ve svých sborech a skupinách.      

 
Už na jarní pastorálce jsme otevřeli diskuzi ohledně financování různých aktivit v rámci 
sboru. Jako kolegium jsme se shodli, že Rada připraví návrh změny ZD ve věci přijímání dotací 
z veřejných rozpočtů a evropských fondů. Zjednodušeně jde o to, aby si některý sbor nevzal tak 
velkou dotaci, kterou by v případě nějaké nepředvídatelné události musel vrátit nebo 
kompenzovat a v případě, platební neschopnosti by mohly být do konkurzu vtaženy celé CKS. 
Rada se věcí zabývala, ale nestačila připravit návrh v takovém termínu, aby vás s ním včas 
seznámila a taky by mohl být projednán na této letní pastorálce. Vzhledem k tomu, že nehrozí 
prodlení, budeme se snažit návrh předložit na pastorálce podzimní.    
 

Podzimní pastorálka 

Podzimní pastorálka proběhla v Praze 16.-17.10. 2015. Tématem pastorálky bylo duchovní 

otcovství a předávání služby další generaci.  

Slovem sloužili Jenda Cvejn (Jak si zachovat pokorné srdce), Petr Kácha (Otcovství), a Marek 

Prosner (Předávání služby). Poté jsme se o těchto tématech sdíleli ve skupinách.  

Po společném obědě jsme se věnovali dalším informacím a plánům.  

Rozpočet a pojištění 

K podstatným informacím patří, že jsme jako kolegium schválili nabídku pojišťovny Generali, 

se kterou by měla Rada dokončit vyjednávání ohledně pojištění odpovědnosti dle nového 



Občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o pojištění celých CKS, budou platby 

hrazeny z členských příspěvků. Proto došlo v rozpočtu o navýšení platby za dospělého člena 

o 3 Kč, tedy na konečných 23 Kč/měsíc.  
Jelikož úhrada pojistky bude fixní, kolegium rozhodlo, že členské příspěvky se budou platit 

jednou ročně a to do konce března na probíhající kalendářní rok. Pokud jste za tento rok 

příspěvky doposud neuhradili, prosíme, učiňte tak do konce listopadu, abychom měli v platbách 

pořádek a neupomínali někoho, koho se to netýká. Výše zmíněná rozhodnutí byla schválena 

všemi hlasy (44 pro). 

Rozpočet a nabídka od pojišťovny je v příloze. Případné dotazy a podněty zasílejte obratem, 

protože chceme smlouvu uzavřít co nejdříve. 

 

Studijní fond 

Další důležitou věcí byla informace Rady o zřízení studijního fondu. Jako KS jsme obdrželi 

nějaké finance právě na další vzdělávání pastorů. V příloze jsou informace, k čemu je fond 

určen a jak z něj lze čerpat, ale také jak lze přispívat. Chtěli bychom umožnit vám, kteří vedete 

sbory, zapojení se do nějakého vzdělávacího programu a to formou cestovného, školného nebo 

event. ušlé mzdy, pokud byste museli čerpat neplacené volno.  

   

Místa uzdravení 

Luboš Ondráček (pastor KS Praha)informoval kolegium o službě Místa uzdravení v Praze a 

možnosti zakládat místa v různých městech republiky. Místa uzdravení na začátku minulého 

století zakládal ve spojených státech John J. Lake. Jsou to místa, kde se dle daných pravidel 

služebníci pravidelně modlí za uzdravení potřebných. Nejde o suplování služby pastorů nebo 

sborů, ale pomoc tam, kde se na pravidelné modlitby nedostává času.  

Rádi bychom jako Rada tvoření těchto Míst uzdravení podpořili. Pokud chcete více informací 

nebo konzultaci, napište nám mail na rada@kaes.cz 

 

ETS   

Evangelikální teologický seminář přišel s nabídkou vzdělávání, které by připravil na 

objednávku sboru nebo sborů. Příkladem je kurz pro sbor Elim v Písku, kde si zadali téma a 

vyučující k nim do Písku jezdili během roku na 5 sobot. Stejně tak si pražský sbor objednal 

vyučování ohledně pastorace manželských párů a ETS jim vytvořil vzdělávací program. Pokud 

byste jako sbor nebo lépe sbory měli zájem o vytvoření nějakého konceptu na vámi zadané 

téma, kontaktujte Jana Valeše, ředitele ETS info@etspraha.cz      

 

Gen21 

Jistě jste již spraveni o fungování tohoto fondu. Jako kolegium jsme vyjádřili podporu této 

práci. Zvažte, zda se nějak nechcete zapojit. Uvádíme kontakt a číslo účtu: 216459128/0600 
http://www.gen21.cz/ 
 
Diskuse na závěr pastorálky 

Na závěr pastorálky byla diskuze, ze které vyplynulo, že prohlášení k manželstvím 

s nevěřícími, které jsme zveřejnili a doporučili v létě, již prospělo několika vedoucím. Současně 

vyvstala potřeba připravit pastorálku na téma manželského práva, rozvodů a nových 

manželství. Jsou to otázky, které vnímáme jako důležité a které se řeší napříč všemi církvemi. 

Rada tento podnět vzala na vědomí, a připraví nějakou pastorálku.    

 
ERC 
Rada informovala, že jsme byli přijati jako pozorovatelé v Ekumenické radě církví. O tom, co 
z toho plyne, budeme informovat.  

mailto:rada@kaes.cz
mailto:info@etspraha.cz
http://www.gen21.cz/


Změny na sborech  

V KS Ostrava na jaře ukončil svojí službu staršího David Floryk.  
V MS Brandýse nad Labem ustanovili starší Lenku Hellerovou. 
V KS Horažďovicích byl jako třetí starší ustanoven Ludvík Kovář. 
V KS Praha byli jako regionální starší ustanoveni Jiří Bukovský a Václav Kordula. 
V KS Jirkov byl jako vedoucí MS ustanoven Vladimír Hromádka 
 

sbor/MS dosp křtění pod 18 děti 

Aš 9 2 4 

Brandýs 8 0 5 

Brno  95 0 0 

Bystřice 13 0 8 

Česká Lípa 49 7 20 

České Budějovice 13 2 16 

Děčín 62 2 18 

Frenštát p. R. 15 1 3 

Havlíčkův Brod 21 4 24 

Hodonín 9 1 1 

Horažďovice 31 6 15 

Hradec Králové 72 9 19 

Cheb 18 8 9 

Jeseník 39 17 22 

Jičín 33 8 14 

Jindřichův Hradec 6 0 0 

Jirkov 17 0 4 

Kamenický Šenov 8 1 9 

Kladno 17 0 0 

Klatovy 40 4 16 

Kraslice 6 0 0  

Krnov 30 0 17 

Krupka 6 2 7 

Kutná Hora 80 0 29 

Liberec 20 0 1 

Mariánské Lázně 11 2 3 

Nejdek 29 0 8 

Nymburk 66 22 32 

Ostrava 79 21 23 

PCF 100 8 24 

Plzeň 98 33 29 

Praha 490 78 160 

Praha Město 31 9 24 

Přeštice 9 0 3 

Rakovník 3 0 0 

Třebíč 7 0 3 

Turnov 24 4 16 

Zlín 7 0 3 

Znojmo 38 3 19 

Žatec   19 2 5 

Žďár n. S.   33 6 15 

  1 761 262 628 

 



Hospodaření Církve Křesťanská společenství v roce 2015 
    

VÝNOSY 

Prodej služeb - pastorálky 328 380,00 

Školení, semináře aj. služby 30 550,00 

M. Prosner služby VPN Telefonica O2 - mobily 167 436,00 

Úroky běžného účtu 50,32 

Kursové zisky 21,89 

Jiné ostatní výnosy 0,00 

Haléřové dorovnání 1,00 

OSA - výnosy z Licence Svatopluk Havelka 32 046,00 

Dary fyzické osoby 372,42 

Dary právnické osoby 12 294,00 

Sbírka kostelní KS jarní shromáždění  32 128,01 

Členské příspěvky sborů 446 116,00 

Členské příspěvky sborů - 1111 216 130,00 

Výnosy celkem: 1 265 525,64 
  

NÁKLADY 

Kancel. vybavení 3-40 tis. Kč 22 295,00 

Drobný majetek do 3000,- Kč 0,00 

Režijní materiál 99,00 

Kancelářské potřeby 0,00 

Potraviny - rada CKS  11 317,80 

Potraviny - pastorálky 0,00 

Materiál pro děti-služba dětem 17 967,00 

Cestovné ostatní + pastorálky aj. 8 660,00 

Cestovné Rada CKS 23 439,00 

Cestovné hosté - pastorálka letní 37 241,10 

Cestovné nadsboroví pastýři 49 485,00 

Repre - občerstvení 3 515,00 

Poštovné 510,00 

Kopírování + tisk 766,00 

Telefonica O2-  smlouva - M. Prosner 146 992,00 

Ekonomické služby + poradenství 33 730,00 

Mandátní smlouvy - M. Prosner 274 977,00 

Telefonní poplatky - ostatní 2 824,00 

Telefonní poplatky - Radní 3 000,00 

Telefonní poplatky - CKS běžná činnost 11 369,00 

Organizace - pastorálky letní 309 994,00 

Organizace pastorálek 123 181,00 

Organizace konferencí a seminářů ostatních 7 820,00 

Zvukařské práce 2 660,00 

Pronájmy sálů + organizace - Rada CKS 13 610,00 

Internet a WEB 1 805,00 

Ostatní služby a odborné konzultace 93 541,00 

Mzdové náklady DPP 10 000,00 

Kursové ztráty 138,43 

Bankovní poplatky 2 270,69 

Haléřové dorovnání 6,38 

Členské příspěvky ČEA 5 000,00 

Finanční dary 13 989,53 



Odměny služebníkům 13 433,00 

OSA – Dary - licence Sv. Havelka 0,00 

Náklady celkem: 1 245 635,93 
  

Celkový Hospodářský výsledek za činnost roku 2015:  19 889,71 
  

AKTIVA K 31.12. 2015: 

Pokladna v Kč 27 427,00 

Pokladna v EUR 133,- EUR 5 327,98 

Pokladna v USD 11,- USD 496,48 

běžný účet v Kč 101 783,60 

běžný účet v Kč - FIO banka 244 687,27 

Peníze na cestě -5 000,00 

Odběratelé 52 464,00 

Poskytnuté provozní zálohy 21 240,00 

Aktiva celkem: 448 426,33 

PASIVA K 31.12. 2015: 

Dodavatelé 0,00 

Výdaje příštích období 25 746,86 

Finanční majetek - 1.1.2004 165 743,95 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 237 045,81 

Pasiva celkem: 428 536,62 
  

Rozdíl Aktiv a Pasiv = Hospodářský výsledek: 19 889,71 

 


