
Vize
KMS slouží k vzájemnému dorozumění křesťanských 
 pracovníků, kteří usilují o misii a o jednotu křesťanů 
ve světle Písma. Chce napomáhat k duchovnímu růstu 
a vzdělávání křesťanů a místních sborů.
KMS chce sloužit Božímu lidu. 
Snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany 
a usiluje o probuzení.

Hodnoty
  Spolupráce     Svoboda     Vztahy     Pravda

Okruhy èinnosti
 Křesťanská konference a ostatní akce
 Časopis Život víry
 Kurzy Alfa
 „Zveme Česko na večeři“
 Manželské večery a kurzy Příprava na manželství
 Modlitební aktivity
 Dlouhodobá spolupráce se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání misionářů
 Český studijní překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové knihkupectví

Výroèní 
zpráva 

Køes anské Køes anské 
misijní misijní 
spoleènostispoleènosti
za rok 

2010



Pracovníci KMS a Nakladatelství KMSKMS KMS
byla založena v prosinci 
1989. V současnosti ji 
tvoří 36 sborů sedmi 
denominací, řada 
křesťanských organizací 
a individuálních členů.
KMS je členem České 
evangelikální aliance.

Užší výbor KMS

Jaroslav Šelong 
pastor AC Agapé Český Těšín

Ing. Petr Šimmer 
místopředseda KMS

kazatel CB Litvínov

Jakub Limr, DiS.
pastor KS Mozaika 

Hradec Králové

Hana Kratochvílová, od června 2010 tajemnice KMS (částečný 
úvazek), v KMS pracuje od r. 2010   Zodpovědnost: Koordinace práce 
KMS a realizace akcí, kon takty s domácími křesťany a církvemi, styk se 
zahraničím

Ing. arch. Tomáš Dittrich, šéfredaktor časopisu  Život víry, hlavní 
redaktor nakladatelství, v KMS pracuje od r. 1990   Zodpovědnost: 
Organizační a redakční zajištění časopisu, hlavní redaktor nakladatelství, 
tiskový mluvčí KMS, modlitební koordinátor. Je členem rady kurzů Alfa 

a Rady ČEA   Sbor: KS Praha (je starším, vede pravidelný cyklus přednášek Základy 
křesťanského života)

Lenka Zimová, administrace, v KMS pracuje od r. 1997  
 Zodpovědnost: Administrace a distribuce časopisu a zvukových nosičů, 

inzerce   Sbor: CB  Praha 1

Mgr. Tomáš Coufal, redaktor, v KMS pracuje od r. 2002  
 Zodpo vědnost: Redakční práce, korektury, aktualizace webových 

prezentací   Sbor: KS Praha

Věra Ondráčková, distribuce (částečný úvazek) v KMS pracuje 
od r. 2004   Zodpovědnost: Distribuce knih a časopisu  

 Sbor: KS Praha

Bc. Milena Černá, účetní (částečný úvazek), v KMS pracuje od října 
2007   Zodpovědnost: Účetní KMS, Života víry a Nakladatelství KMS  

 Sbor: KS Praha

Externí spolupracovníci
Ing. Lubomír Ondráček, předseda KMS a jednatel Nakladatelství 
KMS, v KMS pracuje od r. 1991   Zodpovědnost: ekonomika, člen 
redakční rady Života víry   Sbor: KS Praha (je pastorem sboru)

Ondřej Pumr, grafik (pracuje jako OSVČ), v KMS pracuje od r. 2007  
 Zodpovědnost: Sazba časopisu a knih, technická spolupráce na tvorbě 

časopisu   Sbor: KS Praha

Vladimír Vácha    Koordinátor modlitebních aktivit, pomoc při organizaci akcí, 
správa internetového obchodu

Ing. Miloš Poborský    Vedoucí české kanceláře kurzů Alfa

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS

Køes anské 
misijní 
spoleènosti

Ing. Lubomír Ondráček 
předseda KMS

pastor KS Praha



Seminář kurzů Alfa
30. ledna, Praha
P es 70 ú astník  m lo možnost 
navštívit plenární setkání a vybí-
rat mezi deseti workshopy, které 
oslovovaly jak zkušené po adatele 
kurz , tak zájemce o první sezná-
mení s kurzem. P edseda Rady 
kurz  Alfa, pastor brn nského SŽ 
Michal Van k, informoval o p í-
pravách iniciativy „Zveme esko 
na ve e i“ v roce 2013. O tom, jak 
celostátní kampan  d lají v Britá-
nii, promluvila Betsy Swannová 
z Alpha International v Londýn .

Seminář kurzů 

Manželské večery 

a Příprava na manželství
13. února, Praha
První samostatný seminá  man-
želských kurz  m l 35 ú astník  
(do té doby probíhal jako sekce 
seminá  kurz  Alfa). Manželé Jan 
a Milada Frolíkovi z ECM vedli ást 
pro po ádání Manželských ve er , 
vedoucí eské kancelá e kurz  Alfa 
Miloš Poborský sekci kurz  P í-
prava na manželství.

Nadpřirozená 

komunikace
9.–10. dubna, Praha
250 ú astník  seminá e o pro-
rocké služb  s Rachel Hicksonovou 
(Velká Británie) slyšelo vyvážené 
vyu ování o prorokování a mod-
litb . Dcera Alana Vincenta Rachel 
se svým manželem Gordonem rea-

govali na situaci v esku, povzbu-
zovali k p ekonání zklamání, k o e-
kávání Božího p sobení i k prak-
tické služb .
„Tam, kde zaséváte, to poroste. 
Kdekoli zaséváte v modlitb , budete 
sklízet.“

Rachel Hicksonová, Velká Británie

„Manželé Hicksonovi nevyu ovali 
o technice prorokování, ale p iná-
šeli prorockou perspektivu Božího 
pohledu.“

Tomáš Dittrich, 
šéfredaktor Života víry

Den modliteb za volby 

(spolu s ČEA)
9. května, různá místa
Pozvání k po ádání mezidenomi-
na ních modlitebních shromážd ní 
nebylo organizováno centráln . 
V Praze u Salvátora se sešlo jen 54 
ú astník , pozitivní bylo, že výraz-
nou ást tvo ili vedoucí.

Světový den modliteb
23. května, Praha
P ibližn  800 ú astník  z r zných 
sbor  a církví (z celkových více než 
300 milion  ú astník  po celém 
sv t ) již podruhé zaplnilo histo-
rickou Betlémskou kapli. Tématem 
tentokrát byla mezigenera ní spo-
lupráce v církvi a blížící se parla-
mentní volby.
Akci zašti ovala eská evangeli-
kální aliance.

„Pravda velmi úzce souvisí s d v r-
ným vztahem ke Kristu a s láskou 
k Božímu slovu. Kéž se znovu sta-
neme národem písmák !“

Tomáš Kor ák, 
pastor sboru Juda M lník

„Když jsem vyšel na pódium, vid l 
jsem na tvá ích lidí, že jich p išlo 
hodn  s tužbou se modlit. A kde se 
lidé sejdou s tužbou se modlit, tam je 
On uprost ed nich.“

Rudolf Bubik, emeritní biskup AC

Evangelizační kampaň 

s Carlos Jiménez 

Ministries
17.–20. června, 17 měst v ČR
Kampa  latinskoamerických 
pastor  a evangelist  navázala na 
podobné akce p ed deseti lety. 

Do organizování se zapo-
jily t i církve (AC, JB, KS), 
v n kterých místech byla i širší 

DOKONALÝM 

VSTUP ZAKÁZÁN

Akce

DDOKKOKONALÝM AKÁZÁN
ZAK

VSTUP ZANALÝM

23. Křesťanská konference
3. – 5. července, 
Praha

Nejvýznamn jší 
každoro ní akce KMS s tradicí, která vznikla už na 
konci totality, shromáždila na 700 k es an  z v tšiny 
církví i oblastí naší zem . 

Hlavním e -
níkem byl norský 
evangelista Jan 
Eriksen známý 
svou kriminální 
minulostí a lás-
kou k h íšní-
k m. Poselství 

eských e ník  
m la vyváženou 
kvalitu. Význam-
nou sou ástí 
shromážd ní 
byly tradi n  
chvály. Jako každým rokem, i v roce 2010 byla konfe-
rence také festivalem eských evangelikálních naklada-
telství a mnoha dalších aktivit.

Akci spolupo ádala eská evangelikální aliance.

„Jan Eriksen p inesl úžasné poselství o osobní evan-
gelizaci, o soucitu se ztracenými a o svatosti osobního 
života.“ Petr Horá ek, výkonný editel 

Nadace Mezinárodní pot eby

„Být s ostatními k es any bylo úžasné. Odvážím si 
nad ji. Konferenci vnímám jako p ípravu na sklize .

Ji í Bort, kazatel CB Rakovník

„Dob e zvolené téma, aktuální v rámci širší církve 
u nás, skv lí e níci z R i ze zahrani í, chvály p ibli-
žovaly lov ka k Bohu.“

Pavel Coufal, kazatel BJB Brno

Hlavní řečník KK 
Jan Eriksen



 Členské příspěvky 

AC Agapé Český Těšín 12 000

AC Bohumín 5 900

AC Frýdek-Místek 6 500

BJB Cvikov 6 200

CB Litvínov 7 900

ČCE Teplá u Toužimě 6 000

ECM Litoměřice 2 200

KS Aš 3 600

KS Brno 5 500

KS Děčín 7 200

KS Havlíčkův Brod 400

KS Horažďovice 3 500

KS Hradec Králové 11 700

KS Cheb 11 200

KS Jičín 500

KS Jindřichův Hradec 1 200

KS Jirkov 2 000

KS Klatovy 5 000

KS Krnov 10 080

KS Kutná Hora 12 000

KS Nymburk 6 000

KS Ostrava 15 000

KS Pardubice 500

KS Praha 48 000

KS Rakovník 1 800

KS Turnov 7 200

KS Žďár n. Sázavou 4 600

Nadace Mezin. potřeby 3 000

YWAM ČR 2 000

Individuální členové 45 300

Celkem 253 980

 Dary na činnost KMS
AC Agapé Český Těšín 6 000

AC Element Hr. Králové 200

CB Litvínov 6 804

ČCE Teplá u Toužimě 200

ECM Litoměřice 2 360

ECM Litoměřice 6 000

KS Praha 3 000

MS KS Mariánské Lázně 1 980

Nový život, o. p. s. 500

neidentifik. sbor CB 500

CB Kutná Hora 2 000

Sloni v porcelánu 3 000

Slovo života Pardubice 200

Soukromí dárci 296 172

Celkem 328 916

 Dary na akce KMS
Soukromí dárci 10 002

 Dary na KMS – podpora
vedoucí kanceláře

Alpha International 29 090

Soukromí dárci 33 000

Celkem 62 090
 Dary na Křesťanskou 
a Dětskou konferenci

Soukromí dárci 95 908

 Dary na 
Světový den modliteb

Soukromí dárci 113 136

 Dary na 
službu J. Eriksena

Soukromí dárci 1 720

 Dary na 
literaturu pro vězně

Soukromí dárci 4 740

Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme.  

Přehled darů a přijatých členských příspěvků za rok 2010

mezidenomina ní spolupráce. 
Celkov  bylo osloveno 3357 lidí, 
z toho 223 nev ících. Na výzvu 
reagovalo 98 ú astník , z toho 
41 dál pokra ovalo v kontaktech 
s místními sbory (údaje jsou jen 
z 15 m st).

„Služba latinskoamerických 
evangelist  zapadla do kontextu 
našich sbor . Byla pro tyto sbory 
p ínosem a povzbuzením v touze 
vyjít s evangeliem ven.“

Radek Smetana, 
zástupce biskupa AC

„Tým evangelist  byl kompaktní, 
služebníci p ijeli s velikým nasa-
zením. V tšinou šlo o vedoucí 
velkých sbor , kte í sloužili 
pom rn  malým skupinám. 
U n kterých eských vedoucích 
jsem zaznamenal p ekvapení 

z p íznivých reakcí 
nev ících ú astník  
shromážd ní.“

Lubomír Ondrá ek, 
p edseda KMS

„Ovoce bylo víc než 
u minulých kampaní. 
Akce byla velmi dob e 
zorganizovaná a jak 
evangelisté, tak lidé na 
sborech jsou velice spo-
kojeni. Mnozí z latin-
skoamerických kaza-

tel  se k vám cht jí zase vrátit.“
Carlos Jiménez, USA, 

vedoucí týmu evangelist

Koncert chval 

Markéty Liškové
5. července, Praha
Samostatné vystoupení uzav elo 
K es anskou konferenci.

„Zp va ka p sobila p irozen , 
na nic si nehrála, a p esto byla 
suverénním ,tahounem‘ záv re -
ného ve era.“

Tomáš Coufal, 
redaktor Života víry

Dětská konference: 

Pane, pošli mě!
3.–5. července, Praha
Paralelní akce ke K es anské 
konferenci se konala podva-
nácté. Ú astnilo se jí 200 d tí 
(po et vyrovnal lo ský rekord, 
akce byla vyprodaná), staralo se 
o n  71 služebník  (dosavadní 
rekord, loni jich bylo „jen“ 56).

Jak používat Český 

studijní překlad Bible
1. října, Praha

len týmu p ekladatel  SP 
Michal Krch ák oslovil p es t i-
cet zájemc  o studium Písma.

Škola Slova 

s Alanem Vincentem
7.–9. října, Praha
350 ú astník  nejmén  ze 14 
r zných církví a n kolika nede-
nomina ních sbor  slyšelo 
výklad jednoho z nejvýznamn j-
ších charismatických vedoucích 
sou asnosti, Ameri ana Alana 

Vincenta, který dlouhodob  spo-
lupracuje s KMS. Jeho hlavním 
tématem byly tentokrát fáze 

života a služby apoštola Petra. 
Vincent se také modlil za ú ast-
níky, aby p ijali jeho pomazání, 
i za nemocné.
„ ti Bibli s postojem malého 
dít te, st j o každé její zaslíbení 
a poslechni každý její p íkaz. 
Když nám B h dá n jaký p íkaz, 
dá nám také sílu poslechnout 
a zvládnout to.“

Alan Vincent

Boží moc k proměně
28.–30. října, Praha
Již tvrtá konference o vnit ním 
uzdravení s Tony Kalmovou 
m la na 300 ú astník  z nej-
mén  šesti denominací. Hlavním 

e níkem byla tentokrát Ameri-
anka Signa Bodishbaughová, 

která sv d ila o probuzení ve 
svém sboru provázeném zázraky 
uzdravení. Zájem o víkendové 
setkání s kázáním, seminá i 
a osobní modlitební službou 
oproti lo skému roku výrazn  
narostl.

„Je probuzení jen emocionální 
zkušenost? Probuzení byla vždy 
spojena se znameními a zázraky 
a s r stem zájmu o Boží v ci. Dva 
m síce se modlím, aby se tento 
ohe  rozší il do vaší zem  a aby ji 
zachvátil.“

Signa Bodishbaughová

„T ší m  vzr stající zájem i ú ast 
na akci.“

Karel Taschner, kazatel CB 
a emeritní editel ETS

Modlitební 

konference Mokon
12.–13. listopadu, Praha
Mokon (celkov  jednadvacátý) 
je jednou z mála pravidelných 
celostátních mezidenomina -
ních modlitebních akcí v R. 
M l 90 ú astník  z 35 sbor  
11 církví (oproti lo ským 28 
sbor m sedmi církví). Konfe-
renci vedl mezidenomina ní tým 
v ele s Milošem Ka írkem z KS 
Praha.



Rekapitulace
 Členské příspěvky 253 980 20,24 %

 Dary na činnost KMS 328 916 26,21 %

 Dary na akce KMS 10 002 0,80 %

 Dary na KMS – ved. kanceláře 62 090 4,95 %

 Dary na KK a DK 95 908 7,64 %

 Dary na Světový den modliteb 113 136 9,02 %

 Dary na službu J. Eriksena 1 720 0,14 %

 Dary na literaturu pro vězně 4 740 0,38 %

 Dary na kurzy Alfa 103 598 8,26 %

 Dary na Zveme Česko na večeři 122 623 9,77 %

 Dary na vydávání Života víry 142 460 11,35 %

 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 15 650 1,25 %

 Celkem v Kč 1 254 823

 Dary na kurzy Alfa
Farnost Salesiánů 303

KS Praha 35 000

Slovo života Brno 20 000

Soukromí dárci 48 295

Celkem 103 598

 Dary na 
Zveme Česko na večeři

ECM  2 835

Slovo života Brno 66 088

Soukromí dárci 53 700

Celkem 122 623

 Dary na vydávání ŽV
Berean Mission 
Alliance, Inc. 23 091

KS Kutná Hora 10 000

KS Žďár nad Sázavou 681

KS Praha 13 110

Value added, a. s. 10 000

Soukromí dárci 85 578

Celkem 142 460

 Dary na ŽV – podpora 
šéfredaktora

Soukromí dárci 15 650

e.   Zvláště děkujeme partnerům a mecenášům KMS.

Účetní zpráva 
za rok 2010
KMS ú tuje v podvoj-
ném ú etnictví a má 
ú etní agendu vede-
nou st ediskov  podle 
jednotlivých druh  

innosti. Tato zpráva 
je p edkládána v zjed-
nodušené form  
a jsou uvád ny pouze 
údaje p ed desetinnou 

árkou. 
K 31. 12. 2010 

inila 
aktiva 2 041 373 K  
a pasiva 2 082 868 K . 

Vlastní jm ní 
 organizace inilo 
1 204 958 K . 
Výnosy roku 2010 

inily 3 376 522 K  
a náklady inily 
3 418 017 K . 
KMS dosáhla ú etní 
ztráty 41 495 K . 

Základ dan  inil 
222 106 K . Možnost 
snížení základu dan  
jsme uplatnili v plné 
výši 222 106 K . 

Jednotlivá 
 st ediska  dosáhla 
následujících 

Hospodaření
Zpráva revizní 
komise
ve složení: Mgr. Lud k 
Richter a Ivo Chaloupek
Dne 14. dubna 2011 
byla provedena kont-
rola ú etnictví KMS. 
Ú etnictví je vedeno 
v soustav  podvojného 
ú etnictví v softwaru 
Xaverius.
1. P edložené do-
klady a zam ení 
kontroly

 ú etní záv rka 
 za rok 2010

 ú etní doklady
 da ové p iznání 

 za rok 2010

2. Zjišt ní

a) Ú etní výkazy
Byla kontrolována 

rozvaha, výkaz zisku 
a ztrát, p íloha za rok 
2010. Bylo též kontrolo-
váno da ové p iznání za 
rok 2010. Byly kontro-
lovány kone né z statky 
t chto sestav a rozva-
hových ú t . Všechny 
z statky odpovídají 
ú etnictví a i po formální 
stránce jsou tyto výkazy 
v po ádku. 

b) Ú etní doklady
Byla provedena kont-

rola pokladních doklad  
za m síc erven a er-
venec 2010 (p íjmové 
doklady . 27–51, výda-
jové doklady . 61–108). 
Byly namátkov  kontro-
lovány p ijaté faktury za 
rok 2010.

3. Záv r

Ú etnictví KMS je 
vedeno v souladu s plat-
nými p edpisy, kontro-
lou nebyly zjišt ny žádné 
nedostatky v ú etnictví 
ani v hospoda ení KMS. 
V roce 2010 skon ilo 
hospoda ení KMS se 
ztrátou 41 495 K . Tato 
ztráta je zp sobena 
ztrátou st ediska Život 
víry (-342 931 K ). 
Doporu ujeme hledat 
nové zdroje p íjm  pro 
snížení ztráty.

Mgr. Lud k Richter 
a Ivo Chaloupek
V Praze 
14. dubna 2011

 .

 hospodá ských 
výsledk :

Hospodá ská innost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží)
výnosy 564 898 K , 
náklady 583 198 K , 
ztráta 18 300 K .
Režie KMS
výnosy 645 289 K , 
náklady 512 767 K , 
zisk 132 522 K .
Akce KMS
výnosy 579 983 K , 
náklady 487 471 K , 
zisk 92 512 K .
K es anská 
konference
výnosy 462 836 K , 
náklady 404 507 K , 
zisk 58 329 K .  
Kurzy Alfa 
a Manželské ve ery
výnosy 158 103 K , 
náklady 121 730 K , 
zisk 36 373 K .

asopis Život víry
výnosy 965 413 K , 
náklady 1 308 344 K , 
ztráta 342 931 K .

Zpracovaly: 
Hana Kratochvílová 
a Bc. Milena 

erná

Kurzy Alfa, 
Manželské večery 
a Příprava na 
manželství
Celkov  se v R konalo p i-
bližn  70 kurz  (35 v každém 
pololetí). 

Rada kurz  Alfa, která svou 
práci koordinuje s KMS, ale 
pracuje samostatn , pokra-

ovala v p ípravách na celo-
státní kampa  „Zveme esko 
na ve e i“, která se uskute ní 
v roce 2013.

Výrazn  rostl zájem o kurz 
Manželské ve ery a o kurz 
P íprava na manželství. Man-
želské ve ery po ádalo už více 
než 45 spole enství deseti 
denominací, celkov  bylo 
registrováno 12 nových kurz . 

Koordinace 
modlitebních aktivit 
Modlitební konference 
Mokon
Modlitebn -postní stráž 
spole enství
Rozpis stráže je pravideln  
uve ej ován na adrese 
http://mostra.kmspraha.cz 
a v asopise Život víry.

Modlitby za poslance 
a senátory
K modlitbám je možné se p i-
hlásit na adrese 
http://mostra.kmspraha.cz.

Vysílání misionářů
KMS založila Nada ní fond 
KMS, který se zabývá vysílá-
ním a podporou misioná  
a humanitární pomocí. Ten 
vydává vlastní výro ní zprávu. 
Viz také www.nfkms.cz.

Český studijní 
překlad Bible
KMS iniciovala p eklad Nové 
smlouvy a založila Nada ní 
fond p ekladu Bible, který 
koordinuje práce na eském 
studijním p ekladu. 

Tyto práce vyvrcholily 
kompletním vydáním eského 
studijního p ekladu, který byl 
na trh uveden v roce 2009. 
Zárove  za aly práce na jeho 
elektronickém zp ístupn ní 
a na revizi.

NF p ekladu Bible vydává 
vlastní výro ní zprávu. 
Viz také www.biblecsp.cz.

Časopis Život víry
a vydávání knih 
jsou prezentovány samostatn  
na poslední stran  této zprávy.

Aktivity



Vydavatelská činnost
Časopis Život víry
Život víry je jediný eský mezidenomi-
na ní m sí ník. tou ho k es ané ze 
všech u nás p sobících církví.

Podle našich pr zkum  m l Život 
víry kolem sedmi tisíc tená .

Viz také www.zivotviry.cz.

Vydávání knih
KMS je 100% vlastníkem Nakladatelství 
KMS, s. r. o., které se zabývá vydáváním 
a distribucí knih, CD a DVD. 
Ze svého zisku podporuje innost 
KMS. Nakladatelství provozuje internetové 
knihkupectví (http://knihy.kmspraha.cz) 
a prodej na akcích.

V roce 2010 vyšlo:
Nakladatelství KMS, s. r. o.

Reinhard Bonnke:  
Hospodin, který t  uzdravuje 
(2. vydání)
Alan Vincent:  
Nebe na zemi
Bible ( eský studijní p eklad),  
kapesní formát
Nicky Gumbel:  
Pro  Vánoce? (dotisk 2. vydání)
Frank E. Peretti:  
Poran né srdce
Worship.cz  
(CD+DVD)

Nakladatelství KMS, s. r. o., 
ve spolupráci s KMS

Zlomy a vrásn ní 

KMS
Rachel Hicksonová:  
Nadp irozená komunikace (CD) 
KK 2010 – Dokonalým  
vstup zakázán (CD)
Tony Kalmová: 
Boží moc k prom n  (CD)
Alan Vincent:  
Škola Slova 2010 (CD)

Křesťanská misijní společnost (KMS), Primátorská 41, 180 00 Praha 8   
   tel.:  284 841 922      fax:  284 841 923      e-mail:  info@kmspraha.cz   

   www.kmspraha.cz      www.facebok.com/kmspraha   

   www.zivotviry.cz      www.facebok.com/zivotviry

   bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu: 400 511 563 / 0300, variabilní symboly (pro dary):

   682 100 – činnost KMS      682 110 – aktivity KMS (H. Kratochvílová)      682 166 – Křesťanská konference

   682 500 – Světový den modliteb      682 550 – služba J. Eriksena v ČR      682 560 – literatura pro vězně   

   682 700 – kurzy Alfa      324 2013 – Zveme Česko na večeři

   682 900 – vydávání Života víry      682 990 – redakce Života víry (T. Dittrich)

Køes anské 
misijní 
spoleènosti


