
Výroční zpráva  

Církve Křesťanská společenství 2019 

 
 
V roce 2019 jsme sice měli období vydařených pastorálek a CeloKS shromáždění, ale zároveň 

jsme se v průběhu roku rozloučili s Monikou Červínkovou, která odešla k Pánu Ježíši. Byla 

velikou oporou pro svého manžela Reného z Aše. Na jarní pastorálce proběhla volba rady, na 

shromáždění „CeloKS“ v červnu bylo veřejné požehnání do služby seniorovi CKS Markovi 

Prosnerovi radou a emeritním seniorem Danem Drápalem.  

 

Jarní pastorálka se uskutečnila v Immanuel centru v Dlouhém. Hostem byl Barry Wissler 

s programem o „Budování vedoucích“. Letní pastorálku jsme uskutečnili bez hostů a 

z vlastních zdrojů jsme vyučovali o darech Ducha svatého. Podzimní pastorálka byla 

zaměřena na tzv. vícegenerační sbor, takže i více generací z různých sborů mělo příspěvky 

v rámci programu.   

Co je asi třeba zmínit ohledně rady CKS, tak na jaře již nekandidoval po mnoha letech služby 

v radě Petr Kácha. Na jeho místo, jako zástupce pražského sboru, byl zvolen Tomáš Božovský, 

který je mnoho let tajemníkem rady. Neméně důležitou a radostnou událostí bylo ustanovení 

nové Misijní skupiny Zlaté Hory. Novou skupinu či sbor jsme neustanovovali již mnoho let. 

Skupinu založil a vede emeritní senior Dan Drápal.   

 

 
Jarní pastorálka 

 
V nedávné minulosti jsme dostali nějaké podněty ohledně témat pastorálek. Jeden z nich bylo 
budování vedoucích. Proto byl hlavním řečníkem jarní pastorálky Barry Wissler. Sdílel své 
bohaté zkušenosti s budováním vedoucích. Ohlasy byly veskrze pozitivní. Barry byl praktický 
a pro mnohé inspirativní….  
Sdílená témata byla: předávání a zapojování do služby; vedení skrze mentoring a vystrojování, 
vedení ke změnám a vedení, které dělá rozhodnutí.  
Samozřejmě jsme měli i čas na společenství… Ve chvalách nás vedl Karel Řežábek. 

 
Volba rady 

Protože končilo funkční období Rady, bylo součástí pastorálky i jednání Kolegia. Členové 
současné Rady, Jan Cvejn (KS Děčín) a Pavel Kolegar (KS Jeseník), chtěli ve své službě 
pokračovat a Kolegium jejich pokračovaní jako radních potvrdilo (pro 49 hlasů, proti: 0, zdržel 
se: 0).  
Další radní, Petr Kácha (KS Praha Střed) po 15 letech své služby jako radní CKS, v souvislosti, 
jak chápe svého povolání a současné Boží vedení pro svůj život, již nekandidoval. 
Jakub Limr vysvětlil, že v této době, kdy si vzal ve sboru částečné volno ze služby kvůli své 
osobní situaci, se rozhodl do Rady nyní nekandidovat. 
Rada Kolegiu navrhla doplnění Rady (na základě návrhu vedení sboru KS Praha) o Tomáše 
Božovského (KS Praha Sever), současného tajemníka CKS. Kolegium tento návrh schválilo 
(pro 49 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0). Současná Rada tedy pracuje ve složení Marek Prosner 
(Senior), Jan Cvejn, Pavel Kolegar a Tomáš Božovský. 
Máme za to, že během mnoha let Tomáš prokázal, že je zralým a zbožným mužem. Doposud 
se účastnil všech jednání Rady, kam přinášel své podněty a vhledy do situací. Jsme rádi, že se 
stal plnohodnotným radním CKS. Jeho funkce tajemníka nevylučuje souběh s funkcí radního. 



 
Po předání sboru (KS Brno) se Pavel Marván spolu se svou ženou Aničkou přijeli rozloučit na 
pastorálku. Pavel sloužil ve sboru dlouhou řadu let a několik let byl členem Rady KS. Za jeho 
dlouholetou službu jsme vděční.  
  

Nové schránky @kaes.cz 

Již před lety jsme se na Kolegiu rozhodli pro používání jednotného formátu emailových adres, 

mimo jiné z důvodu zjednodušení komunikace. Časem se ale některé adresy staly cílem spamů, 

a mnozí omezili jejich používání. Rozhodli jsme se proto přenést schránky pod Microsoft, který 

poskytuje lepší protispamovou ochranu a některé další výhody. 

 

Slavnostní celoKS shromáždění 

CeloKS shromáždění bylo opět v hotelu Olšanka. Shromáždění vedl Petr Kácha, Marek Prosner 

kázal na místo ze Skutků apoštolských “Byl plný víry a Ducha Svatého“. Chvály měl pražský 

Bigyband.   

 
 

Letní pastorálka (14.-20.7. 2019, Dlouhý) 

Letošní byla zaměřena na dary Ducha svatého. Když jsme se za pastorálku modlili, měli jsme 
za to, že bychom se měli věnovat darům Ducha intenzivněji. Každý den pastorálky jsme se 
věnovali jednomu až dvěma darům tak, že jsme o nich vyučovali, modlili se za ně a praktikovali 
je. Také jsme mluvili o užívání darů ve shromáždění domácího sboru. Rozsuzování proroctví, 
potvrzování uzdravení a podobně. Letos jsme nepozvali žádného hosta, o program se postali 
radní. 
 
Pondělí  Jakub Limr: Jazyky a výklad jazyků  
Úterý    Petr Kácha: Proroctví a rozlišování duchů  
Středa   Jan Cvejn: Uzdravování    
Čtvrtek  Tomáš Božovský: Slovo moudrosti,  
                     Pavel Kolegar: Slovo poznání, odpoledne evangelizační výjezd do Hlinska 
Pátek   Marek Prosner: Víra a divů činění  

 

Několik ohlasů od účastníků: 

Milí bratři, 
chtěla bych vám touto cestou poděkovat za přípravu pastorálky. 
Byla to pro mě jedna z nejúžasnějších pastorálek!  
Úžasné vyučování a praxe, prostě super. Pořád jsem z toho nadšená. Ne že bych to nevěděla, 
ale stále víc si uvědomuji, že máme poklad v českých obdarovaných bratřích, kteří jsou schopni 
vyučovat druhé. Jedněmi z nich jste vy. Vůbec nechci říct, že zahraniční řečníci jsou jaksi 
"zbyteční". Přijali jsme od nich mnohá požehnání. 
Ale není do budoucna efektivnější využívat místní, požehnané "domácí" zdroje? :-) 
Darů je spousta, probrala se část z nich.... 
Zaregistrovala jsem i ohlasy od jiných účastníků, že byli nadšeni. 
Ještě jednou moc díky! 
Přeji vám všem požehnané léto, ať jste kdekoliv:-) 
 
Věra Ondráčková, KS Praha 



 
Za všechny ty roky, co jezdím na letní pastorálky, letošní hodnotím jako jednu z nejlepších. 
Výborné vyučování o duchovních darech bylo pojaté hodně prakticky a hlavně výhradně z 
českých zdrojů! V tomto případě mi to přišlo obzvlášť důležité, protože kdyby stejná svědectví 
a stejné zkušenosti říkal někdo z ciziny, bylo by snadné si pomyslet "no jo, holt v 
Americe/Africe/Argentině/kdekoliv jinde... to jde, ale tady jsme v Čechách..." Právě proto bylo 
tak povzbudivé slyšet příběhy z Hradce, z Jeseníku a odjinud z naší České kotliny. Kromě 
přínosného tématu musím vysoko vyzdvihnout, jak to na Dlouhém žilo mezi programy a o 
přestávkách. Bylo vidět, že jsme spolu rádi a máme si co říct.  
Takže Marku a Rado, díky za výborně připravenou pastorálku - jsem rád, že jsem tam byl!  
 
Karel Řežábek, KS Plzeň 

 
Ahoj Marku, 
Díky, že jsme mohli být na pastorálce. Snad jsem neměl příliš příspěvků, téma duchovních darů 
je „moje“ téma přes 30 let, takže jsem hodně reagoval.  
I když před několika lety bylo výborné vyučování o darech Ducha od Eileen Vincentové, bylo 
výborným krokem, že jste do toho šli jako „obyčejní“ čeští vedoucí a hned to uváděli do praxe. 
Myslím, že se Vám to velmi povedlo a lidé viděli, že služba duchovními dary je jednoduchá pro 
každého z nás. Lidé byli povzbuzeni. 
V ten páteční večer jsem skutečně prožíval, jak na mne sestoupil Boží duch a když jsme Pána 
uctívali a určitý čas před ním mlčeli a klečeli, vnímal jsem, jak mi říká:  
„Toto je nová hodina pro Křesťanská společenství. Nová hodina v jednotě, úctě, lásce a pokoji.  
Před mou tváří na své tváři. Naslouchající v tichosti. Před mou slávou v uctívání.  
Nová hodina mé uvolněné moci. Byla zlomena moc různic a nejednoty, mohu nyní jednat.  
Zůstávejte v uctívání, pokoře a naslouchání.“ 
Cítil jsem změněnou atmosféru, jednotu, přicházející nadšení a nové očekávání. Dobré vztahy, 
stejný cíl. 
Ať Ti Pán žehná 
 
Tomáš Korčák, Juda Mělník 

 
Podzimní pastorálka 

 
Tématem pastorálky byl „Vícegenerační sbor – síla a úskalí“. V jednotlivých programech 
sloužili Toník a Světluška Kratochvílovi, Lubomír Ondráček, Šimon a Johana Ondráčkovi, 
Marek Prosner a Tomáš Božovský. 
 
V předchozích oběžnících jsme avizovali, že bychom chtěli hlasovat o Jakubovi Limrovi jako 
o dalším členu Rady CKS. Na této pastorálce jsme ale nakonec nehlasovali. Důvodem bylo 
dodatečné zjištění, že Jakub potřebuje ještě čas na vyjasnění vztahů a kompetencí vůči sboru a 
nové nastavení časového rozvrhu vůči rodině. Oznámení o jeho kandidatuře nebylo zbrklé, 
jen se na setkání, kde byla jeho manželka Karolína, a Soukupovi ukázalo, že všichni potřebují 
zmíněný čas.  
 
Níže píšeme o změnách na sborech. Určitě si všimnete, že na místě pastora skončil Karel 
Doležal. Je důležité říci, že to není z důvodu nějakého selhání nebo rezignace. Karel o změně 
ve službě uvažoval nějaký čas a nyní nastal ten okamžik. Zároveň je třeba říci, že staršovstvo 
Havlíčkova Brodu prochází těžším obdobím. Sbor bude v dalším období veden kolektivně s 
vedoucím Martinem Petrem.    
 



Na kolegiu jsme odhlasovali vznik MS Zlaté hory, kterou založil a povede emeritní senior 
Dan Drápal. Kolegium souhlasilo se vznikem MS Zlaté Hory (vedoucí MS Dan Drápal).  
(Pro 42, proti 0, zdržel se 0.) Byl schválen navržený rozpočet. (Pro 41, proti 0, zdržel se 0.) 
 
Dotaz ohledně účasti na pastorálkách. Na této podzimní bylo v poměru k počtu vedoucích 
v KS málo zástupců. Víme, že pastorálky nejsou povinné, ale zajímá nás, jakým způsobem 
zvažujete, zda se pastorálky zúčastníte nebo ne. Co vám například zabránilo jet tentokrát, 
nebylo to vaše téma, nebo řečníci, nebo je to oblast, která pro vás není aktuální?? Rozumíme, 
že svět kolem nás od nás žádá více času, energie atd. Zároveň se snažíme připravit pastorálky 
tak, abychom měli obecenství, vyučování i odpočinek. 

   
Změny na sborech v roce 2019 

Brno 
V listopadu 2018 byl do staršovstva kooptován Vítězslav Máša.  

Turnov 

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

Nejdek 

V dubnu byl ustanoven jako starší sboru Karel Hořínek. 
Havlíčkův Brod 
Službu pastora ukončil Karel Doležal.  
Vedoucím kolektivního vedení je Martin Petr 
Mariánské Lázně 
Službu vedoucího MS Mariánské lázně ukončil Stanislav Šmrha (z důvodu přestěhování). 
Vedoucím MS Mariánské lázně byl ustanoven Jiří Dvořák 

Krnov 

Martin Čunek se dne 30.6.2019 stal pastorem sboru v Krnově 
Brandýs nad Labem 
Z pozice staršího odešla Lenka Hellerová a místo ní nastoupil Pavel Heller a Václav Ryska. 

  



sbor/MS dosp křtění pod 18 děti 

Aš 5 1 4 

Brandýs 8 0 6 

Brno  100 11 44 

Bystřice 13 0 11 

Česká Lípa 46 2 20 

České Budějovice 19 3 15 

Děčín 56 2 15 

Frenštát p. R. 11 0 1 

Havlíčkův Brod 23 0 14 

Hodonín 14 4 3 

Horažďovice 26 6 15 

Hradec Králové 79 1 20 

Cheb 31 6 6 

Jeseník 44 6 25 

Jičín 40 6 11 

Jindřichův Hradec 6 0 0 

Jirkov 19 0 2 

Kamenický Šenov 12 3 5 

Kladno 15 0 0 

Klatovy 43 6 17 

Kraslice 7 7 0 

Krnov 30 0 17 

Krupka 8 1 5 

Kutná Hora 85 1 28 

Liberec 18 0 2 

Mariánské Lázně 12 2 2 

Nejdek 32 0 10 

Nymburk 56 16 15 

Ostrava 73 9 6 

PCF 112 8 36 

Plzeň 98 10 33 

Praha 515 79 136 

Praha Město 30 8 24 

Přeštice 11 0 1 

Rakovník 3 0 0 

Třebíč 7 0 2 

Turnov 29 8 15 

Zlaté Hory 11 1 1 

Zlín 7 0 1 

Znojmo 38     

Žatec   11 0 4 

Žďár n. S.   38 5 22 

  1 841 212 594 

 
  



Hospodaření Církve Křesťanská společenství v roce 2019 
    

VÝNOSY 

Prodej služeb - pastorálky 441 852,00 

Knihy, publikace 2 349,60 

Dodání Biblí 2 500,00 

Služby VPN Telefonica O2 - mobily M. Prosner 182 600,00 

NamaKSimum - konference mládeže - služby 36 250,00 

Úroky běžného účtu 594,66 

OSA - výnosy z Licence Svatopluk Havelka 25 738,00 

Podpora činnosti CKS ústředí 10 000,00 

Kursové zisky 23,16 

Dary fyzické osoby 19 235,00 

Dary fyzické osoby - studijní fond 2 000,00 

Dary fyzické osoby - KS - společná shromáždění  45 000,00 

Členské příspěvky sborů 527 643,00 

Členské příspěvky sborů - 1111 283 700,00 

Výnosy celkem: 1 579 485,42 
  

NÁKLADY 

Knihy, publikace 2 349,60 

Režijní materiál 369,00 

Kancelářské potřeby 10 154,00 

Opravy a udržování inventáře 5 076,00 

Repre - občerstvení 13 766,00 

Poštovné 500,00 

Grafika, tisk a propagace 700,00 

Ekonomické služby + poradenství 38 120,00 

Mandátní smlouvy - M. Prosner 319 700,00 

Telefonica O2 - smlouva - M.Prosner 179 040,00 

Telefonní poplatky - CKS běžná činnost 5 022,31 

Cestovné Mládež CKS 15 736,00 

NamaKSimum - konference mládeže - služby 17 000,00 

NamaKSimum - konference mládeže - materiál 21 037,00 

Dary licence Svatopluk Havelka OSA - zaslané SKS Praha 25 738,00 

Cestovné Rada CKS 96 227,60 

Telefonní poplatky - Radní 12 652,41 

Organizace pastorálky - jarní & ostatní 70 000,00 

Cestovné pastorálky jarní & ostatní 52 969,00 

Organizace - pastorálky letní 353 353,00 

Cestovné-chvály - pastorálka letní 6 274,00 

Služby dětem - pastorálka letní 4 000,00 

Organizace - pastorálky podzimní 55 467,00 

Pronájmy sálů - KS společné shromáždění 31 540,91 

Služba dětem - materiál KS společné shromáždění 90,00 

Zvukařské práce - KS společná shromáždění 6 618,00 

Internet a WEB 19 863,00 

Vzdělávání - konference 20 360,00 

Ostatní služby a odborné konzultace 500,00 

Administrace CKS 125 192,00 

Mzdové náklady 2 941,00 

Kursové ztráty 22,55 



Bankovní poplatky a daň z úroku 1 661,10 

podpora činnosti CKS ústředí - Mládež 10 000,00 

Pojištění - mládež CKS 56 352,00 

Haléřové dorovnání 0,09 

Členské příspěvky ERC 3 000,00 

Dary finanční 348,00 

Náklady celkem: 1 583 739,57 
  

Celkový Hospodářský výsledek za činnost roku 2019:  -4 254,15 

  
AKTIVA K 31.12. 2019: 

Zboží na skladě 01 (hlavní sklad) 29 487,48 

Pokladna v Kč 13 351,00 

Pokladna v EUR   7,91 EUR 200,99 

Pokladna v USD 20,-USD 452,42 

Bankovní účet v Kč ČSOB Běžný účet 64 851,37 

Bankovní účet v Kč FIO   Běžný účet 88 865,38 

Bankovní účet v Kč FIO   Studijní fond 171 685,53 

Bankovní účet v Kč FIO   Služby sborům 629 350,00 

Bankovní účet v Kč FIO   Nová generace KS 12 028,00 

Odběratelé 4 800,00 

Náklady příštích období - pojištění mládež 56 352,00 

Aktiva celkem: 1 071 424,17 

PASIVA K 31.12. 2019:   

Dodavatelé 3 799,38 

Přijaté provozní zálohy-mobily sborů 100,00 

Ostatní přímé daně - srážková -10,00 

Výdaje příštích období VPN O2 634 050,00 

Výdaje příštích období - O.S.A. licence Svatopluk Havelka 25 738,00 

Výdaje příštích období - pojištění CKS vedoucí mládeže 56 352,00 

Finanční majetek - 1.1.2004 165 743,95 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 189 904,99 

Pasiva celkem: 1 075 678,32 
  

Rozdíl Aktiv a Pasiv = Hospodářský výsledek roku 2019: -4 254,15 

     


