Výroční
zpráva
KMS chce sloužit Božímu lidu.
Snaží se o prohloubení vztahů
mezi křesťany a usiluje o probuzení.

Křesťanské
misijní
společnosti

20 13
za rok

Modlitební plavba v rámci Celosvětového dne modliteb

Hodnoty:  spolupráce  svoboda  vztahy  pravda

KMS
byla založena v prosinci
1989. V současnosti ji
tvoří 34 sborů sedmi
denominací, řada křesťanských organizací
a individuálních členů.
KMS je členem České
evangelikální aliance.
Okruhy činnosti
 Křesťanská
konference
a ostatní akce
 Časopis
Život víry
 Kurzy Alfa
 Iniciativa
„Zveme Česko
na večeři“
 Kurzy
Manželské večery a další rodinné
kurzy
 Web Adoptuj si
politika
 Modlitební
aktivity
 Dlouhodobá
spolupráce
se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání
misionářů
 Český studijní
překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové
knihkupectví

Užší výbor KMS

Ing. Lubomír
Ondráček
předseda KMS
pastor KS Praha

Jaroslav Šelong

Ing. Petr Šimmer

Mgr. Jakub Limr

Mgr. Petr Horáček

místopředseda KMS
pastor AC Agapé
Český Těšín

kazatel CB Litvínov

pastor KS Mozaika
Hradec Králové

výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby
starší CB Česká Třebová
(rezignoval 10. 9. 2013)

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS
Hana Pospíšilová (do 13. 4. 2013
Kratochvílová), tajemnice KMS (částečný
úvazek), v KMS pracuje od r. 2010
 Zodpovědnost: koordinace práce KMS
a realizace akcí, kontakty s domácími
křesťany a církvemi, styk se zahraničím
 Sbor: KS Praha
Ing. arch. Tomáš Dittrich, tiskový mluvčí

KMS, redaktor časopisu Ž ivot víry, hlavní
redaktor Nakladatelství KMS, v KMS pracuje
od r. 1990  Zodpovědnost: PR KMS, autor
článků, redakční práce, modlitební
koordinátor. Je členem rady kurzů Alfa.
 Sbor: KS Praha (je starším sboru, vede
pravidelný cyklus přednášek Základy
křesťanského života)

Mgr. Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu
Život víry, v KMS od r. 2002

 Zodpovědnost: organizační a ediční

zajištění časopisu Život víry, redakční práce,
korektury, aktualizace webových prezentací
 Sbor: KS Praha

Lenka Zimová, administrace,
v KMS od r. 1997

 Zodpovědnost: administrace a distribuce

časopisu a zvukových nosičů, inzerce
 Sbor: CB P raha 1

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 r. 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, člen Rady ČEA
 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
Ing. Miloš Poborský

 Vedoucí české kanceláře kurzů Alfa

Vladimír Vácha

 Pomoc při organizaci akcí, správa internetového obchodu

Události roku

Akce

 Celostátní iniciativa kurzů Alfa

Seminář kurzů Alfa

„Zveme Česko na večeři“

23.–27. září

Do první celostátní evangelizační kampaně kurzů Alfa u nás
se zapojilo 194 společenství (dvojnásobný nárůst oproti
loňsku). Celého kurzu se účastnilo přes 2400 hostů, z nichž
300 uvěřilo. Do služby na kurzech se zapojilo 1550 křesťanů.

2. února, Praha
Přes sto účastníků sledovalo dvojí
linii workshopů zaměřených
na nové zájemce o pořádání kurzu
a na zkvalitnění kurzů stávajících.
Vedoucí kurzů Alfa ve Švýcarsku
Martin a Rachel Stoesselovi sdíleli
své zkušenosti ze spolupráce švýcarských společenství na celostátní
kampani. Není divu, že účastníky
zaujali, protože kampaň, se kterou
mají Švýcaři zkušenosti již řadu
let, se pro podzim 2013 poprvé
připravovala také v Česku.

„Byl jsem potěšen velkým zájmem
mladých lidí. Kéž je to generace,
která půjde za Pánem skutečně bez
kompromisu.“
Lubomír Ondráček, pastor
KS Praha a předseda KMS

Celosvětový den
modliteb
19. května, Praha
Na setkání v Betlémské k apli
s modlitbami, prorockými úkony
a vyznáváním biblických výroků

Natáčení spotu
s Alešem Juchelkou

Celkově přišlo přes 100 účastníků.

Evropská
konvokace mládeže
„Bez kompromisu!“
Mezinárodní konferenci s téměř
800 účastníky z více než 25 zemí
světa pořádal organizační tým

 Spuštění webu

Adoptuj si politika

Stránka www.adoptujsipolitika.cz nabízí
modlitby za prezidenta ČR, vládu ČR
a za poslance a senátory. Kampaň byla
zahájena 17. listopadu. KMS ji vytvořila v partnerství se
slovenským Združením kresťanských spoločenstiev mládeže.
Start kampaně byl raketový. Do konce roku se zapojilo přibližně 400 modlitebníků.

 Nový rodinný kurz

Výchova dětí

Česká verze kurzu Výchova dětí do 10 let
určeného věřícím i nevěřícím rodičům
byla církvi předána v únoru. Mezinárodní
kurz ze stejné „líhně“ jako kurzy Alfa je
používán v mnoha státech světa. Jeho cílem je pomoci rodičům s výchovou, ale také předávat biblické hodnoty a pozvat
účastníky do církve.

ve spolupráci s Jeruzalémským
domem modliteb pro všechny
národy. Po praktické stránce ji
zajišťovala KMS.

„Hlavní význam konvokace vidím
v tom, že se v jednotě Ducha
svatého modlili lidé z mnoha států
Evropy.“
David Hoblík, KS Praha,
člen organizačního týmu

Seminář
s Janem Eriksenem
„Jak zasáhnout
nevěřící evangeliem“
40 lidí z různých církví poslouchalo
vyučování a příběhy bývalého kriminálníka Jana
Eriksena, který
se specializuje
na evangelizaci
vězňů a prostitutek. Na semináři
povzbuzoval
křesťany ke sdílení evangelia se
spolupracovníky a s příbuznými.

4. 2. Brno, 5. 2. Olomouc,
16. 2. Ostrava, 23. 2. Praha

7.–10. března, Praha

Marie Frydrychová,
spisovatelka, SŽ Brno

25. května, Praha

Semináře kurzu
Manželské večery
Největší kurzy měly
na úvodní večeři 54
hostů (SŽ Brno a JB
Nové Město pod Smrkem). 15 kurzů mělo
na úvodní večeři přes 30
hostů. Finanční náklady
kanceláře Alfy činily
1 167 000 Kč (z toho
900 000 Kč reklamní
kampaň), k tomu je
třeba připočítat náklady
na konkrétních místech.

„Společně prožitý Den modliteb
v Betlémské kapli v Praze o letnicích miluji. Cítím v něm vždy
poctivou snahu Božích dětí o jednotu, která dělá nebeskému Otci
radost.“

přijelo asi 550 křesťanů z různých
církví a z různých míst naší země.
Hlavním tématem modliteb bylo
„znovuotevření duchovních studní“ v naší zemi a následná duchovní změna. Na shromáždění navázal modlitební pochod na Pražský
hrad, za Karlovým mostem asi 160
účastníků nastoupilo na loď, k terá
se plavila k Vyšehradu. Na pro
gramu byly chvály a přímluvné
modlitby.

„Líbilo se mi, že Eriksen mluvil
prakticky. Jeho historky jsem
poslouchala s napětím. Nesmírně
povzbudivé pro mě bylo, když mluvil o dopadu své služby evangelisty
v proměněných lidských životech.“

„,České studny‘ jako téma byl dobrý nápad. Česká církev má úžasnou
tradici a není nic lepšího, než
pokusit se ji znovu oživit. Pokud se
křesťané modlí, neztrácím naději.“

23.–25. května

Martin Moldan, biskup AC

„Věřím, že obnova duchovních
studnic je cesta k nápravě a k nové
reformaci. Pochod na Pražský
hrad byl radostný a halasný, což
vyjadřuje posun ke smělosti a jednoznačnosti vyznání Krista .“
David Loula,
starší KS Žďár nad Sázavou

Hana Pospíšilová,
tajemnice KMS

Evangelizační
turné Jana Eriksena
po věznicích
V ženské věznici ve Světlé nad
Sázavou oslovil celkově asi 40
vězeňkyň, ve Stráži pod Ralskem
kázal 60 vězňům a 25 v Rýnovicích. V posledně zmíněné věznici
se setkal se dvěma trestanci,
které před lety svým kázáním vedl
ke Kristu. Jeden z nich, který se
s ním setkal v červnu 2009, mu
řekl: „Já jsem vás slyšel před lety
v Jiřicích, zařídil jsem se podle toho, co jste říkal, a měl jste pravdu.
Děkuju vám.“

Aktivity
26. Křesťanská
konference

mě vždycky povzbuzením a inspirací.“
David Novák,

5.–7. července, Praha
25. konference byla česko-slovenská, s podtitulem „Společně“.
Po 19 letech se vrátila do pražské Lucerny. 570 účastníků si užívalo skvělá vystoupení českých,
ale především slovenských řečníků. Mimořádné byly chvály slovenské skupiny Timothy poslední den konference. Jako už tradičně byla akce také přehlídkou
křesťanských nakladatelství a organizací s informačními a prodejními stánky.
Akci spolupořádala Česká evangelikální aliance.

„Když se setkávají křesťané
z různých tradic, zkušeností
a způsobů zbožnosti, je to pro

spisovatel, blogger a kazatel,
člen Rady CB a předseda ČEA

„Líbil se mi letošní výběr řečníků. Slovenští ťali do mého srdce.
Službu Petera Čuříka jsem si
užívala a zároveň proplakala.
Vzpomínala jsem, kdy naposled
se mě Duch Boží na nějakém
shromáždění tak mocně dotkl.“

se konalo v Klánovicích. Tématem byla „Boží armáda“. Akci
zajišťovalo Sdružení Samuel –
Biblická práce pro děti.

Řešení konfliktů
ve sboru a služba
smíření

Koncert skupiny
Timothy (Slovensko)

18. října,
Praha

7. července, Praha

Jiřina Gina Čunková,
zpěvačka, AC Nový Jičín

Dětská konference
5.–7. července, Praha
Paralelní akce ke Křesťanské
konferenci, která se konala již
popatnácté, měla dvě oddělení.
150 dětem sloužil 60člený tým.
Výjezdní oddělení starších dětí

„Skupina Timothy přinesla
hudební kvalitu, jaká se u muzikantů v českých zemích většinou
těžko hledá. Ale hlavně přítomné
,chytli za srdce‘ svou opravdovostí, zapálením pro Krista,
vydaností, nadšením.“
Tomáš Coufal,
šéfredaktor Života víry

Týden modliteb
za kurzy Alfa
15.–22. září
Do internetového rozpisu nepřetržitých přímluv za evangelizaci
naší země a za blížící se celostátní evangelizační kampaň se
zapojilo asi dvě stě křesťanů.

Asi 80 účastníků, mezi nimi
značné procen
to pastorů, slyšelo precizní a zároveň praktické
vyučování Nizozemce Eddyho
de Pendera, který na metodice
pomoci s konflikty ve sborech
spolupracuje s nizozemskou
Evangelikální aliancí.

15.–16. listopadu, Praha
Výroční modlitební konference
KMS se konala počtyřiadvacáté. Přijelo přes 90 modlitebníků
z 26 sborů sedmi církví a dalších čtyř nedenominačních
společenství. Součástí programu byly modlitby za politickou
situaci krátce po parlamentních
volbách. Hostem byl Daniel
Raška z CB Vsetín, koordinátor
modliteb 24-7 v ČR. Na konferenci Mokon byla v předvečer
státního svátku 17. listopadu
představena internetová
modlitební kampaň Adoptuj si
politika.

 Dary na akce KMS
Soukromí dárci
5 591

 Členské příspěvky
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín
6 000
BJB Cvikov
3 000
CB Litvínov
7 000
ČCE Teplá u Toužimě
6 000
ECM Jihlava
1 000
ECM Litoměřice
2 100
KS Aš
3 600
KS Děčín
10 000
KS Havlíčkův Brod
1 000

 Dary na KMS – podpora
vedoucí kanceláře
KS Česká Lípa
20 000
MS KS Jirkov
6 000
soukromí dárci
19 750
Celkem
45 750

11 700
860
1 000
3 000
5 550
12 000
6 000
15 000
64 300
4 000
4 500

YWAM ČR
2 000
individuální členové
52 300
Celkem
239 910
 Dary na činnost KMS
KS Praha
30 000
Křesť. centrum Příbram
500
Nadace Mezin. potřeby 33 500
Value added, a. s.
20 000
soukromí dárci
177 215
Celkem
261 215

Celkově se v ČR konalo nejméně 250 kurzů. K nárůstu přibližně o 100 kurzů došlo díky
tomu, že do podzimního běhu se zapojilo rekordních 194
kurzů.
Rada kurzů Alfa, která svou
práci koordinuje s KMS, ale
pracuje samostatně, kromě
své běžné agendy připravovala
kampaň „Zveme Česko na večeři“. O kampani podrobněji
viz začátek této zprávy.

Modlitební konference
Mokon

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2013
KS Hradec Králové
KS Jičín
KS Jindřichův Hradec
KS Klatovy
KS Krnov
KS Kutná Hora
KS Nymburk
KS Ostrava
KS Praha
KS Žďár n.Sázavou
Nadace Mezin. potřeby

Kurzy Alfa

 Dary na Křesťanskou
a Dětskou konferenci
ECM Litoměřice
4 240
soukromí dárci
71 145
Celkem
75 385

Manželské večery
a další rodinné kurzy
Zájem o rodinné kurzy pokračoval. Manželské večery pořádalo už více než 70 společenství 11 denominací. Řadu
kurzů pořádají také necírkevní instituce orientované

 Dary na Celosvětový den
modliteb
KS Juda
1 000
soukromí dárci
52 921
Celkem
53 921
 Dary na Konvokaci 2013
KS Praha
5 000
soukromí dárci
157 073
Celkem
162 073
 Dary na službu J. Eriksena
Soukromí dárci
1 500
 D. na literaturu pro vězně
Soukromí dárci
500

 Dary na kurzy Alfa
Soukromí dárci
6 350
 Dary na
Zveme Česko na večeři
Alpha North America 186 841
CB Jižní Město
8 000
Sbor CASD
12 000
soukromí dárci
38 489
Celkem
245 330
 Dary na kurzy Alfa
– rodinné kurzy
Soukromí dárci
47 316

Hospodaření
na rodiny. V roce 2013 se kurzů účastnilo přes 400 manželských párů (celkově se u nás
od roku 2004 kurzu účastnilo
přes 2400 manželských párů,
kurz Příprava na manželství
v roce 2013 absolvovalo přes
120 snoubeneckých párů (celkově nejméně 520).
Na semináři rodinných kurzů v Praze 23. února byl uveden kurz
Výchova dětí
do 10 let
s nově
vydanou příručkou. Probíhala příprava na uvedení kurzu
Výchova teenagerů.
Novopečení koordinátoři
rodinných kurzů Dagmar
a Jakub Güttnerovi uspořádali
čtyři semináře ve třech moravských městech a v Praze. Vzali
si neplacené volno a dva měsíce věnovali rozvoji kurzů. Počet registrovaných vedoucích
kurzu Manželské večery v roce
2013 narostl ze 65 na 100. Byl
zprovozněn nový web.

Vysílání misionářů
KMS založila Nadační fond
KMS, který se zabývá vysílá
ním a podporou misionářů
a humanitární pomocí. Ten
vydává vlastní výroční zprávu.
Viz také www.nfkms.cz.

Český studijní
překlad Bible
KMS překlad iniciovala a založila Nadační fond překladu
Bible, který koordinuje
práce na Českém studijním
překladu.
Tyto práce vyvrcholily kompletním vydáním Českého studijního překladu Bible, který
byl na trh uveden v roce 2009.
V roce 2013 byl
ČSP zpřístupněn pro další elektronické programy. Pokračovaly práce
na jeho revizi.
NF Překladu Bible vydává
vlastní výroční zprávu. Viz
také www.biblecsp.cz.

Koordinace
modlitebních aktivit

Časopis Život víry
a vydávání knih

Modlitební konference
Mokon
 Modlitební iniciativa
www.adoptujsipolitika.cz

jsou prezentovány samostatně
na poslední straně této zprávy.



 Dary na vydávání ŽV
NF JUDr. M. Růžičky
30 000
o. s. Effatha
1 001
soukromí dárci
203 437
Celkem
234 438
 Dary na ŽV – záchranáři
KS Rakovník
4 800
soukromí dárci
115 400
Celkem
120 200

 Dary na ŽV
– podpora šéfredaktora
Soukromí dárci
16 000
 Dary na ŽV
– technické vybavení
NF JUDr. M. Růžičky
12 000
soukromí dárci
32 876
Celkem
44 876

Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme.

Účetní zpráva
za rok 2013
KMS účtuje v podvojném účetnictví
a má účetní agendu
vedenou střediskově
podle jednotlivých
druhů činnosti. Tato
zpráva je předkládána
v zjednodušené formě
a jsou uváděny pouze
údaje před desetinnou
čárkou.

K 31. 12. 2013 činila
aktiva 2 598 617 Kč
a pasiva 2 617 671 Kč.
Vlastní jmění
organizace činilo
1 409 400 Kč.
Výnosy roku 2013 činily
4 832 879 Kč
a náklady činily
4 851 933 Kč.
KMS dosáhla účetní
ztráty 19 054 Kč.
Základ daně činil
176 912 Kč. Možnost
snížení základu daně
jsme uplatnili v plné
výši 176 912 Kč.
Jednotlivá střediska
dosáhla následují-

cích hospodářských
výsledků:
Hospodářská činnost
(inzerce, typografické
zakázky, prodej zboží)
výnosy 589 269 Kč,
náklady 560 124 Kč,
zisk 29 145 Kč.
Režie KMS
výnosy 564 078 Kč,
náklady 515 099 Kč,
zisk 48 979 Kč.
Akce KMS
výnosy 760 474 Kč,
náklady 839 743 Kč,
ztráta 79 269 Kč.
Křesťanská
konference
výnosy 411 911 Kč,
náklady 443 730 Kč,
ztráta 31 819 Kč.
Kurzy Alfa
a Manželské večery
výnosy 1 099 869 Kč,
náklady 984 068 Kč,
zisk 115 801 Kč.
Časopis Život víry
výnosy 1 407 277 Kč,
náklady 1 509 168 Kč,
ztráta 101 891 Kč.
Zpracovaly:
Hana Pospíšilová
a Bc. Milena Černá

Zpráva revizní
komise

b) Účetní doklady
Byla provedena kon
trola výdajových po
ve složení: Mgr. Luděk
kladních dokladů
Richter a Ivo Chaloupek (č. 13027–13059)
za měsíce březen–duben
Dne 12. března 2014
a příjmových po
byla provedena kontkladních dokladů
rola účetnictví KMS.
(č. 13014–13042)
Účetnictví je vedeno
v soustavě podvojného za měsíce březen–květen. Byly zkontrolovány
účetnictví v softwaru
přijaté faktury za listoXaverius.
pad–prosinec 2013
1. Předložené do(č. 130150–130190)
klady a zaměření
a vydané faktury za
kontroly
červenec a srpen 2013
 účetní závěrka
(č. 1351171–1351209).
za rok 2013
3. Závěr
 účetní doklady

Účetnictví KMS je
vedeno v souladu s platnými předpisy, kontro2. Zjištění
lou nebyly zjištěny žádné
nedostatky v účetnictví
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována roz- ani v hospodaření KMS.
vaha, výkaz zisku a ztrát, V roce 2013 skončilo
hospodaření KMS
příloha za rok 2013.
s účetní ztrátou 19 054
Bylo též kontrolováno
daňové přiznání za rok Kč.
Vše je vedeno přehled2013. Byly kontroloně a na velmi vysoké
vány konečné zůstatky
úrovni.
těchto sestav a rozvaMgr. Luděk Richter
hových účtů. Všechny
a Ivo Chaloupek
zůstatky odpovídají
účetnictví a i po formální
V Praze
stránce jsou tyto výkazy
dne 12. března 2014
v pořádku.
 daňové přiznání
za rok 2013

Rekapitulace
1 560 355 (celkem)
 Členské příspěvky
239 910 15,38 %
 Dary na činnost KMS
261 512 16,74 %
 Dary na akce KMS
5 591
0,36 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře
45 750
2,93 %
 Dary na KK a DK
75 385
4,83 %
 Dary na Celosvět. den modliteb
53 912
3,46 %
 Dary na Konvokaci 2013
162 073 10,39 %
 Dary na službu J. Eriksena
1 500
0,10 %
 Dary na literaturu pro vězně
500
0,03 %
 Dary na kurzy Alfa
6 350
0,41 %
 Dary na Zveme Česko na večeři 245 330 15,72 %
 Dary na rodinné kurzy
47 316
3,03 %
 Dary na vydávání Života víry
234 438 15,02 %
 Dary na ŽV – záchranáři
120 200
7,70 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 16 000
1,03 %
 Dary na ŽV – technické vybavení 44 876
2,88 %

Vydavatelská
činnost
Časopis Život víry
Život víry je jediný český mezidenominační měsíčník.
Čtou ho křesťané ze všech u nás působících církví.
Podle našich průzkumů měl Život víry v roce 2013
kolem sedmi tisíc čtenářů.
Od roku 2011 časopis vychází i v elektronické
podobě – eŽV.
Více na 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 činnost KMS.
Nakladatelství provozuje internetové knihkupectví
(http://knihy.kmspraha.cz) a zajišťuje prodej na akcích.

V roce 2013 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
Tom a Kate Hessovi: Cesta pro Abrahamovy syny
Carolyn Rossová: Cesta z údolí nářků (2. vydání)
Manželské večery. Příručka ke kurzu (dotisk)
Kurz Výchova dětí
Alfa. Příručka účastníka kurzu (dotisk 6. vydání)
Kurzy Alfa, příručka pro přípravu týmu.
(dotisk 3. vydání)
Nicky Gumbel: Proč Ježíš? (2. dotisk 6. vydání)
Nicky Gumbel: Otazníky života
(4., doplněné vydání)
Dan Drápal, Jiří Hedánek: Inspirovanost Písma
Bible (Český studijní překlad),
kapesní formát se zipem

Elektronické nosiče (KMS)
Řešení konfliktů v církvi – Eddy de Pender (CD)
KK 2013 – Společně (CD)
Bez kompromisu – Evropská konvokace 2013 (CD)
Před Jeho trůn – seminář o uctívání s Vinesongem (CD)

{{ Jan Eriksen: Tak dost! (Vydala KMS)
Tituly vydané v elektronické verzi
(viz www.palmknihy.cz)
Dan Drápal: Večeře Páně
Dan Drápal: Problémy sytých
Dan Drápal: Jak připravovat kázání
Michal Klesnil: Přicházející Král
Jiří Dohnal: Operace bez narkózy
Dan Drápal: Hledání a jistota
Dan Drápal: Jak je to se křtem v Duchu?
Dan Drápal: Návod k použití světa

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.facebook.com/kmspraha
 www.zivotviry.cz  www.facebook.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. Pospíšilová)  682 600 – Křesťanská
konference  682 130 – Adoptuj si politika  682 500 – Celosvětový den modliteb  682 550
– služba J. Eriksena v ČR  682 560 – literatura pro vězně  682 700 – kurzy Alfa  682 780 –
rodinné kurzy  682 900 – vydávání Života víry  682 990 – redakce Života víry (T. Coufal, T. Dittrich)

