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Především chceme vyjádřit vděčnost a díky Bohu, ale i lidem za jejich službu církvi Kristově, 
v našem případě lidem ve sborech KS. Jsme rádi, že Křesťanská společenství v naší zemi 
vznikla a nadále jsou církví, která má svou jedinečnost a zároveň je součástí souboru různých 
církví, které se stejnou měrou snaží přivést co nejvíce lidí ke spasení. Ať nás Otec Bůh posiluje 
a dává Vám východiska ze všech úskalí služby, ve které stojíme. 
Rady CKS nadále připravovala pastorálky a setkání jednak podle požadavků vedoucích sborů, 
ale i podle toho, co vidíme, že by mohlo prospět nebo být jinak užitečné.  
V tomto roce se neudály žádné významné změny.           
           Rada CKS 
 
 

Jarní pastorálka 

Proběhla jarní pastorálka, na které jsme měli možnost v pátek slyšet svědectví a povzbuzení od 
arcibiskupa Bernarda z Jižního Súdánu. V sobotu dopoledne byla na programu slova týkající se 
služby při různých životních situacích: svatby (Luboš Ondráček), pohřby (Tomáš Božovský) a 
doprovázení umírajících (Marek Prosner). 
Také jsme byli povzbuzeni svědectvími o službě v Rádiu 7 (TWR), a pak i měli možnost 
vyzkoušet si různé techniky napomáhající hlasovému projevu. 
Proběhlo také několik hlasování o změnách Základního dokumentu. 
 
 

Hlasování a změny ZD 

Hlasování o návrhu, aby Senior měl při hlasování jeden hlas: 

Pro 41, proti 1, zdržel se 0. Návrh byl schválen. 
Dále jsme probrali některé správní věci CKS, jako byla diskuze o možnostech přídomků 
v názvech sborů, znovu se pokusit diskutovat o definici závazného základního učení CKS 
(znovuzrození, křest vodou Duchem, dary Ducha atd.) a hodnot, které si myslíme, že by měly 
být zmíněny nad rámec hodnot v ZD (oblasti homosexuality, rozvodů apod.).  
   
Dlouhý 18.-20. 5. 2018 
1Kor 10:31b Cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě. 
Chvály a úvodní slovo: „Chození ve víře“ 
Svatby, pohřby, TWR 
Logopedické cvičení 
Společný čas ve chválách a modlitbách 
 

 
Společné slavnostní shromáždění 

Shromáždění proběhlo první červnovou neděli v Praze v příjemných (a klimatizovaných ) 
prostorách hotelu Olšanka. Ve chválách nás vedla královéhradecká skupina Worship Mozaika, 
o slovo se podělili emeritní senior Dan Drápal a současný senior Marek Prosner. Silným 
momentem bylo Danovo požehnání Markovi do jeho služby. Pro mnohé byla povzbuzením 
společná večeře Páně, při které jsme prožívali jednotu Boží církve.    
        (foto Život víry – Tomáš Coufal) 
 



   
 

   
 
 

Setkání mládeže 

Na maKSimum 2018 – 118+ přihlášených téma „Na hraně“. 
Provazochodec usiluje o přejití provazu, přestože může spadnout. Ledecká s chutí sviští ze 
svahu, rychle jako auto na dálnici, přestože by pád možná nepřežila. 
Možná i ty máš touhu žít v nebezpečném světě, přestože tě to může něco stát. Ale zároveň víš, 
že tak můžeš ještě mnohem víc získat. Chceš tam žít – ukázat druhým na Ježíše. Anebo máš 
strach překročit tu linii a dáváš přednost bezpečí. Splynout s davem. O věčný život nepřijdeš 
vraždou, drogami, ve válce… nebezpečnější je tvoje vlastní srdce. Kam tě vede? Na čem ti 
záleží? Máš v tom jasno? Nebo jsi na hraně? 
Saša Štěpánovský svůj seminář uvedl slovy: „Vydáme se na cestu proti proudu času, na které 
potkáme řadu zajímavých lidí. Přestože žili v různých obdobích a podmínkách, jedno měli 
společné: žili na hraně a měnili tento svět. Čeká na nás český král a římský císař Karel IV., 
Mistr Jan Hus a jeho přítel „Svatý rváč“, apoštol indiánů David Zeisberger a náš první prezident 
T.G.Masaryk. Uvidíš, že historie není nuda a najdeš v ní spoustu zajímavých lidí, dobrodružství 
a inspiraci pro svůj život." A tak se stalo. 
 

Letní pastorálka 

Na letní červencové pastorálce sloužil Marc Dupont. Záznam jeho přednášek najdete na webu 
v sekci pro vedoucí. 
Kromě toho jsme byli povzbuzeni svědectvím Pavla a Ester Kolegarových o jejich studiu na 
biblické škole v USA a programem Miloše Poborského, ředitele ETS (Evangelický teologický 
seminář). 
Jedno odpoledne se také opět uskutečnilo setkání sester. 



Setkání žen na letní pastorálce se konalo už popáté a bylo to úžasné. Setkalo se nás něco přes 
třicet, ale ne všechny stihly dorazit na focení. Byl to čas sdílení, modliteb, smíchu i tance, a 
káva s něčím sladkým také nechyběla. Co dodat, máme se rády a těšíme se zase za rok na 
viděnou.  

Ester Kolegarová 
 

 
  
 

Další informace 

V příloze posíláme několik informací: seminář Míst uzdravení a nabídku pozice provozního 
manažera Konferenčního centra Immanuel Dlouhý. 
Zasíláme informaci o připojení se k akci Staleté kořeny. Pravděpodobně jste jí již obdrželi z 
jiných zdrojů, ale pro případ, že vás to minulo, info v příloze. 
 
 

Podzimní pastorálka 

Podzimní pastorálka se konala 12.-14.10. 2018 v Dlouhém. Jak už jsme psali v pozvánce, téma 
bylo pastýřství a péči o lidi v církvi. Host Marek Macák se zhostil svého zadání velmi dobře. 
V dopoledni „načrtl“ oblasti psychologické a pastýřské péče. Zazněla jak povzbuzení, tak i 
určitá varování před neopatrnou péčí. Zmíníme jednu věc, ve které má církev určitou „výhodu“ 
oproti psychologovi, a to je možnost nastavení hranic nebo řádu někomu, kdo hledá pomoc. 
Marek Macák poukázal na to, že chybějící řád může být příčinou mnoha psychických potíží.  
To byl hlavní řečník, ale pastorálka začala v pátek seminářem o médiích a mediálním obraze 
sboru.     
Jakub Limr a Patrik Soukup se do toho pustili s vervou a hned v úvodu nás seznámili s výsledky 

jejich průzkumu webových stránek sborů CKS. Poukazovali na chyby, ale zároveň dávali 

podněty, jak to dělat jinak. Neméně hodnotná byla služba Petra Káchy v sobotu večer na téma 

„Pastorační péče Pána Ježíše“ a v neděli kázání Pavla Kolegara na téma „Já jsem ten dobrý 

pastýř“… Všechna vyučování jsou opět na webu www.kaes.cz\podheslem Pokud jste 

zapomněli přihlašovací údaje, zašleme je na vyžádání.  

V sobotu odpoledne proběhlo i jednání kolegia. Kolegium schválilo rozpočet na rok 2019. 

Proběhla diskuze o názvu sboru s příponou. O projednání požádal hradecký sbor, který chtěl 

používat oficiální název s příponou Mozaika. Kolegium tuto výjimku schválilo s tím, že 

v budoucnu bude přistupovat k podobným změnám nebo doplnění názvu sboru individuálně. 

Kolegium přijalo návrh na rozeslání dopisu vedoucím, kteří se v poslední době nezúčastňují 

http://www.kaes.cz/podheslem


pastorálek. Stojíme nadále o obecenství, záleží nám na tom, abychom se znali, vzájemně 

povzbuzovali a pomáhali si ve službě, kterou máme. 

Nakonec jsme se modlili za některé nemocné sourozence. Pro vás, kdo jste tam byli, je asi 

důležité vědět, že nemoc Johna Mullena nemá zhoubný charakter. Nicméně John prosí o 

modlitby za dobrou rekonvalescenci po operaci, které byla významnější, než si původně myslel. 

Děkujeme.       

 

Změny na sborech 
 

Česká Lípa 

Do služby staršího byl kooptován Jaroslav Plavec, 

Havlíčkův Brod  

Dne 22.10.2017 byl kooptován do staršovstva Martin Petr.  

Liberec 

Ivo Maděra rezignoval z vedení, nový vedoucí MS je Michal Krchňák. 

Nejdek 

Na službu staršího rezignoval Míra Kolařík. 

Horažďovice 

Na službu staršího sboru rezignoval v KS Horažďovice Ludvík Kovář 
KS Praha Střed 
Do staršovstva byl kooptován Daniel Gawlik. 

Brno 
V listopadu 2018 byl do staršovstva kooptován Vítězslav Máša.  

Turnov 

V únoru byl na členském shromáždění přijat nový člen staršovstva David Dvořák. 

Krnov 

V prosinci byl do staršovstva přijat Martin Čunek. 

  



sbor/MS dosp křtění pod 18 děti 

Aš 8 1 5 

Brandýs 9 0 6 

Brno  92 0 0 

Bystřice 12 0 9 

Česká Lípa 46 2 20 

České Budějovice 13 0 16 

Děčín 52 2 18 

Frenštát p. R. 12 0 3 

Havlíčkův Brod 22 2 21 

Hodonín 9 2 0 

Horažďovice 26 6 12 

Hradec Králové 75 12 15 

Cheb 28 8 9 

Jeseník 36 16 21 

Jičín 35 8 13 

Jindřichův Hradec 6 0 0 

Jirkov 20 0 5 

Kamenický Šenov 12 3 8 

Kladno 16 0 0 

Klatovy 39 4 15 

Kraslice 7 7 0 

Krnov 30 0 17 

Krupka 7 1 6 

Kutná Hora 78 1 21 

Liberec 20 2 1 

Mariánské Lázně 12 2 2 

Nejdek 27 3 7 

Nymburk 62 19 28 

Ostrava 71 15 12 

PCF 123 6 31 

Plzeň 94 28 27 

Praha 516 96 133 

Praha Město 30 8 24 

Přeštice 10 0 2 

Rakovník 3 0 0 

Třebíč 7 0 2 

Turnov 27 4 25 

Zlín 8 1 2 

Znojmo 38 0 0 

Žatec   11 0 4 

Žďár n. S.   38 5 22 

  1 787 264 562 

 
  



Hospodaření Církve Křesťanská společenství v roce 2018 
  

VÝNOSY 

Prodej služeb - pastorálky 403 066,00 

Školení, semináře aj. služby 163,00 

dodání Biblí 9 500,00 

Služby VPN Telefonica O2 - mobily M. Prosner 2 402,00 

NamaKSimum - konference mládeže - služby 35 730,00 

Mládež CKS - služby 0,00 

Úroky běžného účtu 103,10 

Jiné ostatní výnosy 0,69 

OSA - výnosy z Licence Svatopluk Havelka 20 141,00 

Kursové zisky 0,00 

Dary fyzické osoby 10 660,00 

Dary právnické osoby 10 750,00 

Dary fyzické osoby - Studijní fond 0,00 

Sbírka kostelní KS - NamaKSimum 3 500,00 

Sbírka kostelní KS - jarní společná shromáždění  38 000,00 

Členské příspěvky sborů 454 059,00 

Členské příspěvky sborů - 1111 235 400,00 

Výnosy celkem: 1 223 474,79 

NÁKLADY 

Kancel. vybavení 3-40 tis. Kč 21 593,00 

Knihy, publikace 0,00 

Kancelářské potřeby 85,00 

Opravy a udržování inventáře 0,00 

Dary věcné hostům 499,00 

Repre - občerstvení 9 428,31 

Poštovné 355,00 

Ekonomické služby + poradenství 45 260,00 

Mandátní smlouvy - M. Prosner 236 000,00 

Telefonica O2 - smlouva - M. Prosner 40 000,00 

Telefonní poplatky - CKS běžná činnost 4 801,66 

Materiál pro děti - KS Společná shromáždění 342,00 

Organizace konferencí a seminářů ostatních 0,00 

Mládež CKS - cestovné 0,00 

NamaKSimum-konference mládeže - služby 10 600,00 

NamaKSimum-konference mládeže - materiál 12 940,00 

NamaKSimum-konference mládeže - Cestovné 3 262,00 

Dary licence Svatopluk Havelka OSA - zaslané SKS Praha 0,00 

Pronájmy sálů - Rada CKS 0,00 

Cestovné Rada CKS 65 329,00 

Organizace setkání a ubytování - Rada CKS 0,00 

Telefonní poplatky - Radní 0,00 

Vzdělávání - Cestovné 31 053,00 

Organizace pastorálky - jarní & ostatní 76 006,00 

Materiál pastorálky - jarní & ostatní 1 236,00 

Cestovné pastorálky jarní & ostatní 3 074,00 

Zvukařské práce pastorálky jarní & ostatní 0,00 

Ubytování a strava - pastorálky letní hosté 0,00 

Organizace - pastorálky letní 322 155,00 

Cestovné ostatní - pastorálka letní 0,00 



Cestovné - chvály - pastorálka letní 5 760,00 

Cestovné hosté - pastorálka letní 22 403,00 

Služby dětem - pastorálka letní 0,00 

Služby dětem - pastorálka letní - mzdy DPP 4 704,00 

Služby rodinám s dětmi - pastorálka letní  0,00 

Chvály a ozvučení - pastorálka letní 0,00 

Občerstvení - pastorálky letní 150,00 

Překlad - pastorálka letní 0,00 

Pronájmy sálů - pastorálky podzimní 0,00 

Organizace - pastorálky podzimní 64 588,00 

Zvukařské práce - pastorálky podzimní 0,00 

Pronájmy sálů - KS společné shromáždění 27 278,00 

Internet a WEB 1 452,00 

Ostatní služby a odborné konzultace 0,00 

Administrace CKS 3 383,00 

Kursové ztráty 0,00 

Bankovní poplatky a daň z úroku 1 316,72 

Pojištění - Církev CKS 56 352,00 

Haléřové dorovnání 0,69 

Členské příspěvky ČEA - KMS + ERC 0,00 

Dary služebníkům a hostům - letní pastorálka 22 343,00 

Náklady celkem: 1 093 749,38 

AKTIVA K 31.12. 2018: 

Zboží na skladě 01 (hlavní sklad) 40 765,56 

Pokladna v Kč 42 183,00 

Pokladna v EUR   7,91 EUR 202,02 

Pokladna v USD 20,-USD 739,82 

Pokladna v GBP   0,-GBP 0,00 

Běžný účet v Kč 65 355,19 

Běžný účet v Kč - FIO banka 688 078,21 

Běžný účet v Kč - FIO banka - Studijní fond 169 141,66 

Běžný účet v Kč - FIO banka - Služby sborům 0,00 

Běžný účet v Kč - FIO banka - Nová generace 0,00 

Peníze na cestě 0,00 

Odběratelé 22 620,00 

Poskytnuté provozní zálohy 0,00 

Náklady příštích období - pojištění mládež 0,00 

Aktiva celkem: 1 029 085,46 

PASIVA K 31.12. 2018:   

Dodavatelé 0,00 

Přijaté provozní zálohy - mobily - CKS 165 900,00 

Ostatní přímé daně - srážková -10,00 

Výdaje příštích období VPN O2 298 014,00 

Výdaje příštích období - příspěvky 1111 0,00 

Výdaje příštích období - OSA licence Svatopluk Havelka 0,00 

Finanční majetek - 1.1.2004 165 743,95 

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0,00 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 269 712,10 

Pasiva celkem: 899 360,05 

Rozdíl Aktiv a Pasiv = Hospodářský výsledek roku 2018: 129 725,41 

 


