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

Výroční
zpráva
Křesťanské
misijní
společnosti

20 14
za rok

Manželé Hicksnovi na Křesťanské konferenci

Hodnoty:

spolupráce
 svoboda
 vztahy
 pravda


Na výzvu Jana Eriksena povstali téměř všichni přítomní vězni

Lin Buttonová na konferenci Začít znovu a jinak

KMS
byla založena v prosinci
1989. V současnosti ji
tvoří 33 sborů sedmi
denominací, řada křesťanských organizací
a individuálních členů.

Užší výbor KMS

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 a další
modlitební aktivity
 Dlouhodobá
spolupráce
se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání
misionářů
 Český studijní
překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové
knihkupectví

Ing. Lubomír
Ondráček
předseda KMS
pastor KS Praha

Jaroslav Šelong

Ing. Petr Šimmer

Jakub Limr, Dis.

místopředseda KMS
pastor AC Agapé
Český Těšín

kazatel CB Litvínov

pastor KS Mozaika
Hradec Králové

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS
Hana Pospíšilová, 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

Věra Ondráčková, distribuce

Ing. arch. Tomáš Dittrich, tiskový mluvčí

(částečný úvazek), v KMS pracuje od r. 2007
 Zodpovědnost: účetní KMS, Života víry
a Nakladatelství KMS
 Sbor: KS Praha

KMS, redaktor časopisu Život víry, hlavní
redaktor Nakladatelství KMS, v KMS pracuje
od r. 1990  Zodpovědnost: PR KMS, autor
článků, redakční práce, modlitební koordinátor. V roce 2014 byl 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 Praha 1

(částečný úvazek), v KMS pracuje od r. 2004
 Zodpovědnost: distribuce knih a časopisu
 Sbor: KS Praha

Bc. Milena Černá, účetní

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

27. Křesťanská konference

Seminář kurzů Alfa

4.–6. července, Praha

650 účastníků z různých
sborů nejméně 10 církví
zaplnilo Národní dům
na pražském Smíchově.
„Na letošní KK jsem se modlil s křesťany, kteří někdy i v slzách
obnovovali svá povolání ke službě a v mnoha rozhovorech jsem
viděl, jak se Bůh lidí velmi hluboce dotýkal.“
Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance

Služba ve věznicích

Ke službě v českých
vězeních KMS pravidelně zve norského evangelistu Jana Eriksena. Letos
ho slyšelo několik
set vězňů ve třech
věznicích a reference kaplanů byly
výborné. Dvě věznice navštívila na svém listopadovém turné také skupina Vinesong, opět se skvělými ohlasy.

Začít znovu a jinak
15.–17. listopadu, Praha

Sál do posledního místa zaplnilo přes 430 účastníků. Anglická pastorační poradkyně Lin Buttonová prokázala odborné

i duchovní kvality. Konference se zaměřila nejen na aktuální,
ale i na dlouhodobé ovoce proměny.
„Věřím, že Duch Boží opravdu působil a že pro mnohé z účastníků to byl nový začátek. Jsme povzbuzeni i do další práce, protože vnitřní uzdravení je potřebné jak mezi křesťany, tak mezi
nekřesťany.“
Karel Taschner, člen výboru spolku Immanuel,
kazatel CB Chomutov

Rychle rostl i zájem o rodinné kurzy. Loni přibývalo jak
Manželských večerů, tak kurzů Výchova dětí. Nově byly uvedeny kurzy Výchova teenagerů a Začít znovu (Jak dál po rozvodu
a rozchodu).

dený kurz. Na semináři byla uvedena nově vydaná příručka Výcho25. ledna, Praha
va teenagerů. Zazněla povzbudivá
Vedoucí české kanceláře Alfy Miloš
svědectví z pořádání loni uvedenéPoborský informoval o další plánoho kurzu Výchova dětí. Také Manželvané celostátní kampani na rok
ské večery se rozvíjejí, loni se kurzu
2015. Další programy se zaměřily
účastnilo přes 450 manželských pána praktické stránky pořádání kurzů. rů a počet registrovaných pořadatelských společenství přesáhl 100.

Vnitřní uzdravení
a rodina

14.–15. února, Dlouhý
Mezi 105 účastníky vyprodaného
semináře o křesťanském poradenství a službě vysvobozování bylo významné procento pastorů a starších
z různých církví (AC, CB, SŽ, KS). Tým
Mládeže pre Krista, který na Slovensku organizuje školu křesťanského
poradenství Nová DNA, vystoupil
v Česku s touto službou poprvé.
„Vážím si pokory sloužícího týmu:
Nevystupovali suverénně, líbilo se mi,
že byli orientovaní na Boha. Nechovali se jako ti, kdo mají recepty.“
Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

Nové nadechnutí

7.–9. března, Luhačovice
Relaxační víkend Nové nadechnutí
si v hotelu Adamantino v Luhačovicích užilo na 60 manželek českých
křesťanských vedoucích. Psycholožka Dana Staňková mluvila o potřebě blízkých vztahů mezi ženami
i o tom, jak poznat svou roli v Božích
plánech a jak do ní vstoupit. V programu byla spousta volného času
na rozhovory a odpočinek.
„Bůh s účastnicemi jednal. Mnohé
mi říkaly, jak je povzbudilo i osobní
sdílení při neplánovaných setkáních
při snídani i při jiných příležitostech
a jak vzácné chvíle odpočinku a společenství prožívaly.“
Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

Seminář rodinných
kurzů
22. března, Praha

Asi 30 účastníků se dovědělo, jak
kurz pořádat a jak rozvíjet už zave-

Místa uzdravení
22. března, Praha

Seminář o modlitební misijní službě vedla šestice vedoucích z Velké
Británie a ze Švýcarska. Reprezentovali celosvětové hnutí křesťanské služby nemocným, které se
rychle šíří. Manželé Breggerovi ze
Švýcarska založili Školu uzdravování v Gwattu. Spolupracují s lékaři.
Na semináři probíhala i praktická
služba uzdravování na základě slov
poznání.

Evropská konvokace
8.–11. května, Praha

Na konferenci s matkou mosambických sirotků Heidi Bakerovou a Tomem Hessem z Jeruzalémského
domu modliteb přijelo na 1500
lidí z 35 evropských zemí. KMS tuto mezinárodní akci pomáhala zabezpečovat po organizační stránce.

27. Křesťanská
konference

4.–6. července, Praha
Hlavní řečníci, britský pastorský pár
Rachel a Gordon Hicksonovi, s nimiž KMS spolupracuje dlouhodoběji,
oslovovali poselstvím,
nasazením i ochotou
modlit se s každým potřebným. Konference ale
byla kvalitní i díky českým řečníkům.

„Křesťanská konference mě nabíjí
i proto, že se zde setkávám s mnoha
lidmi, kteří žízní po Ježíši. Připravovat
seminář nebo hlavní slovo pro takové
lidi je radost a pocta zároveň.“
David Novák, kazatel CB Praha 13,
předseda ČEA a člen Rady CB

„Byl jsem potěšen širokým spektrem účastníků. I když převažovala
střední generace, nechyběli ani mladí
a senioři. Přestože řečníci konferenci
nepřipravovali společně, měla většina českých řečníků jednotný důraz.“
Lubomír Ondráček,
pastor KS Praha a předseda KMS

Dětská konference
4.–6. července, Praha

Paralelní akce ke Křesťanské konferenci, která se konala již pošestnácté, měla dvě oddělení. 150 dětem
sloužil 50členný tým. Tématem bylo
hledání pravdy (Pravdě na stopě)
s detektivními prvky.
„Myslím, že o DK je zájem jednoduše proto, že tam Bůh jedná. Děti
prožívají věci mnohdy jiného druhu,
než jaké prožívají v ,nedělkách‘. Často se zde nově odevzdávají Pánu, rozhodují se bojovat s hříchy ve svých

veliký úspěch. „Ještě
nikdy jsme nezažili
,standing ovation‘,“
komentoval to vedoucí souboru a autor scénáře Vladimír Vácha.

Den pokání

20. září, Praha

životech, přijímají dary Ducha svatého nebo třeba povolání do služby.“
Soňa Rovnaníková, AC CBH Praha,
organizační vedoucí DK

Divadlo Kairos II:
Dopis od táty
6. července, Praha

„Dopis od táty“ je volným divadelním přepisem bestselleru Paula
Younga „Chatrč“. Pozvánky na hru
rozdávaly děti v rámci Dětské konference. Hra o Boží lásce měla

170 modlitebníků
z různých církví se
modlilo za aktuální
témata české církve.
„Přijeli jsme proto, aby Bůh
uzdravil naši zem. Mnozí přijeli i zdaleka, protože věří, že Bůh dává proměnu.“

Petr Kácha,
pastor KS Praha-Střed a člen rady KS

„Dobré vyučování se prostupovalo s chválou, osobními modlitbami
i prostorem pro duchovní dary.“
Tomáš Dittrich,
modlitební koordinátor KMS

Evangelizační
turné Jana Eriksena
po věznicích
22.–26. září,
Břeclav, Znojmo, Jiřice

Šestašedesátiletý norský kazatel
Jan Eriksen ve spolupráci s KMS
každoročně káže ve vybraných českých věznicích. Jako dealer a pasák
p oselství o Kristu slyšel poprvé

právě ve vězení. Oslovil vězně ve třech českých a moravských
věznicích. Kaplan
v Jiřicích Robert Čovan hodnotil Eriksenovu službu velmi
pozitivně. Ve Znojmě mluvil Eriksen
dvakrát, znojemská
kaplanka Valentina
Matúšová z pravoslavné církve pak
nadšeně telefonovala do KMS.

Mokon

KS Turnov
4 350
KS Žďár n.Sázavou
3 800
Nadace Mezin. potřeby 1 500
individuální členové
47 700
Celkem
223 150
 Dary na činnost KMS
Křesť. centrum Příbram
500
KS Rakovník
2 800
KS Žďár nad Sázavou
858
KS Praha
25 000
Nadace Mezin. potřeby 51 750
Vinesong
33 700
soukromí dárci
153 511
Celkem
268 119

Hana Pospíšilová,
tajemnice KMS

Začít znovu
a jinak

15.–17. listopadu,
Praha

České turné
Vinesongu

13.–30. listopadu

18. října, Praha
Výroční modlitební konference
KMS měla 80 účastníků z 38 sborů
osmi církví. Dynamické charismatické modlitby se týkaly domácích
i světových
témat.
„Ministr
Andrej
Babiš
potřebuje
naše modlitby: může
být dobrým krizovým manažerem,
může ale také svou moc zneužít. De
facto rozhoduje o zastupitelstvech
velkých měst i o vládě ČR. Má i obrovskou mediální moc. Každý z nás
požívá výrobky jeho firem.“
Miloš Kačírek,
člen správní rady IHOPP

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2014
 Členské příspěvky
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín
6 000
AC Frýdek-Místek
14 400
BJB Cvikov
3 000
ČCE Teplá u Toužimě
6 000
KS Aš
3 300
KS Brno
12 000
KS Děčín
7 000
KS Havlíčkův Brod
1 000
KS Cheb
3 200
KS Jindřichův Hradec
1 500
KS Kutná Hora
12 000
KS Nymburk
1 000
KS Ostrava
15 000
KS Praha
62 400

že Bůh chce použít každého z přítomných k šíření
své lásky.“

 Dary na akce KMS
KS Horažďovice
1 001
soukromí dárci
41 305
Celkem
42 306
 Dary na KMS – podpora
vedoucí kanceláře
MS KS Jirkov
6 000
soukromí dárci
22 600
Celkem
28 600
 Dary na
Nové nadechnutí
Soukromí dárci
7 562

Na 14 místech, od Liberce po Sušici
a od Plzně po Ostravu, vystupovala
britská vokální skupina Vinesong.
K pořádání akce v jednotlivých místech se často spojilo několik církví.
Sály vesměs přetékaly. Nejvíc lidí,
300, přišlo v Sušici.
Umělecký vedoucí Vinesongu
John Watson dokázal spolu s kapelou oslovit jak křesťany, tak nevěřící. Na výzvu k přijetí Krista reagovalo v Liberci 20 lidí z přítomných
více než 200. Také na ostatních
místech chtěly do vztahu s Bohem
vstoupit desítky nevěřících, ve věznicích byla reakce na výzvu ještě
masivnější.
„Navštívila jsem koncert v Liberci.
V promluvě vedoucího skupiny Johna Watsona se mi líbil důraz na odpuštění a vnitřní uzdravení i na to,

 Dary na Křesťanskou
konferenci
AC Frýdek-Místek
1 000
ECM Litoměřice
4 700
KS Cheb
5 000
soukromí dárci
41 327
Celkem
52 027
 Dary na Dětskou
konferenci
Soukromí dárci
18 659
 D. na Adoptuj si politika
Soukromí dárci
2 500
 Dary na Celosvětový
den modliteb
KS Česká Lípa
12 000

Konference navázala
na pět předchozích konferencí
o vnitřním uzdravení. Přes 430
účastníků zaplnilo sál do posledního místa. Anglická pastorační

poradkyně Lin Buttonová se zaměřila na aktuální i na dlouhodobé
ovoce proměny. S KMS na pořádání spolupracoval spolek Immanuel,
který se věnuje pastorační péči.
„Lin Buttonová systematicky
probírala uzdravení osobnosti a zároveň používala celou škálu duchovních darů. Cítila jsem silnou Boží
přítomnost a jeho klidnou uzdravující ruku.“

 Dary na Konvokaci 2014
AC (sbor nezjištěn)
2 000
AC Čáslav
2 000
CB Kutná Hora
3 000
Kř. centrum víry Praha 2 000
Kř. sdružení Tesalonika
2 000
KS Havlíčkův Brod
2 000
KS Česká Lípa
4 000
KS Kutná Hora
2 000
KS Ostrava
2 000
KS Žďár nad Sázavou
9 378
KS Jeseník
2 000
My Father’s House
2 000
soukromí dárci
339 427
Celkem
373 805

Dagmar Güttnerová, národní
koordinátorka rodinných kurzů

 Dary na službu J. Eriksena
Soukromí dárci
54 680
 D. na literaturu pro vězně
Soukromí dárci
2 000
 Dary na kurzy Alfa
SŽ Brno
55 000
CV Relevant
10 000
Nadace Mezin. potřeby 30 000
soukromí dárci
7 400
Celkem
102 400
 Dary na kurzy Alfa
– rodinné kurzy
Armáda spásy Praha
8 000
soukromí dárci
14 454
Celkem
22 454

Hospodaření

Aktivity
Kurzy Alfa
Evangelizační kurz
používaný celosvětově mnoha
církvemi, u nás
od konce 90. let zdomácněl a pro
desítky společenství se stal hlavní
evangelizační aktivitou. Celkově se
v ČR konalo asi 150 kurzů.
Rada kurzů Alfa, která svou
práci koordinuje s KMS, ale pracuje
samostatně.

Manželské večery
a další rodinné kurzy
Zájem o rodinné kurzy pokračoval. Manželské večery pořádalo už
více než 100 společenství 11 denominací. Řadu kurzů pořádají také
necírkevní instituce orientované
na rodiny. V roce 2014 se kurzů
účastnilo přes 450 manželských
párů (celkově se u nás od roku 2004
kurzu účastnilo na 3000 manželských párů), kurz Příprava na manželství v roce 2014 absolvovalo přes
140 snoubeneckých párů (celkově
přes 660).

Koordinace
modlitebních aktivit



Modlitební konference Mokon
Modlitební iniciativa
www.adoptujsipolitika.cz

Stránka www.adoptujsipolitika.cz
nabízí modlitby za prezidenta ČR,
vládu ČR a za poslance a senátory.
Po volbách do Evropského parlamentu jsme k modlitbám nabídli
také české europoslance. Celkově je
zapojeno přes 430 modlitebníků.

Vysílání misionářů
KMS založila Nadační fond KMS,
který se zabývá vysíláním 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 2014 pokračovaly práce na jeho revizi.
NF překladu Bible vydává vlastní
výroční zprávu.
Viz také www.biblecsp.cz.

Časopis Život víry
a vydávání knih
jsou prezentovány samostatně
na poslední straně této zprávy.

Účetní zpráva
za rok 2014

Hospodářská činnost
(inzerce, typografické
zakázky, prodej zboží)
KMS účtuje v podvojvýnosy 812 758 Kč,
ném účetnictví a má
náklady 647 975 Kč,
účetní agendu vedezisk 164 783 Kč.
nou střediskově podle
Režie KMS
jednotlivých druhů
výnosy 522 055 Kč,
činnosti. Tato zpráva
náklady 520 817 Kč,
je předkládána v zjed- zisk 1 238 Kč.
nodušené formě a jsou
Akce KMS
uváděny pouze údaje
výnosy 1 897 847 Kč,
před desetinnou čárkou.
náklady 1 768 649 Kč,
K 31. 12. 2014 činila
zisk 129 198 Kč.
aktiva 2 479 109 Kč
Křesťanská
a pasiva 2 434 393 Kč.
konference
Vlastní jmění organivýnosy 401 236 Kč,
zace činilo 1 390 346 Kč. náklady 455 822 Kč,
Výnosy roku 2014
ztráta 54 586 Kč.
činily 5 494 628 Kč
Kurzy Alfa
a náklady činily
a Manželské večery
5 449 914 Kč.
výnosy 470 484 Kč,
KMS dosáhla účetního náklady 563 524 Kč,
zisku 44 715.
ztráta 93 040 Kč.
Základ daně činil
Časopis Život víry
342 043 Kč.
výnosy 1 390 020 Kč,
Možnost snížení záklanáklady 1 493 125 Kč,
du daně jsme uplatnili
ztráta 103 105 Kč.
v plné výši 300 000 Kč,
Zpracovaly:
daň z příjmů činila
Hana Pospíšilová
7 980 Kč.
a Bc. Milena Černá
Jednotlivá střediska
dosáhla následujících hospodářských
výsledků:

Zpráva revizní komise

stránce jsou tyto výkazy v pořádku.
b) Účetní doklady
ve složení: Mgr. Luděk Byla provedena kontroRichter, Ivo Chaloupek la výdajových poklada Jiřina Homolková
ních dokladů za měsíce
Dne 14. dubna 2015 červenec–září (výdajobyla provedena konvé doklady č. 14085–
trola účetnictví KMS.
14133) a příjmových
Účetnictví je vedeno
pokladních dokladů
v soustavě podvojného za měsíce červenec–
účetnictví v softwaru
prosinec (příjmové doXaverius.
klady č. 14052–14105).
1. Předložené doByly namátkově zkontklady a zaměření
rolovány přijaté a vydakontroly
né faktury za rok 2014.
 účetní závěrka
3. Závěr
za rok 2014
Účetnictví KMS je vede účetní doklady
no v souladu s platný daňové přiznání
mi předpisy, kontrolou
za rok 2014
nebyly zjištěny žádné
2. Zjištění
nedostatky v účetnica) Účetní výkazy
tví ani v hospodařeByla kontrolována
ní KMS. V roce 2014
rozvaha, výkaz zisku
skončilo hospodaření
a ztrát, příloha za rok
KMS s účetním ziskem
2014. Bylo též kontro- 44 715 Kč. Vše je vedelováno daňové přizná- no přehledně a na velní za rok 2014. Byly
mi vysoké úrovni.
kontrolovány konečMgr. Luděk Richter,
né zůstatky těchto
Ivo Chaloupek
sestav a rozvahových
a Jiřina Homolková
účtů. Všechny zůstatV Praze
ky odpovídají účetdne 14. dubna 2015
nictví a i po formální
Rekapitulace

 D. na Zveme Česko na večeři
Soukromí dárci
21 000

 Dary na ŽV – Kruh přátel
KS Rakovník
2 000
My Father’s House
1 200
soukromí dárci
146 048
Celkem
149 248

 Dary na Bůh existuje
6 000
AC (sbor nezjištěn)
AC Dobrá zpráva Praha 2 160
AC Ústí nad Labem
15 216
Alpha North America 200 870
6 000
KS Ostrava
KS Praha
9 000
Tabaquera
2 904
soukromí dárci
32 044
Celkem
274 194

 Dary na ŽV
– technologický rozvoj
Soukromí dárci
9 000

 Dary na vydávání ŽV
Effatha Praha
2 000
Value added
2 000
soukromí dárci
271 245
Celkem
275 245

Všem dárcům
za jejich štědrost
děkujeme.

 Dary na ŽV – podpora
šéfredaktora
Soukromí dárci
12 000






















Členské příspěvky
Dary na činnost KMS
Dary na akce KMS
Dary na KMS – ved. kanceláře
Dary na Nové nadechnutí
Dary na Křesťanskou konferenci
Dary na Dětskou konferenci
Dary na Adoptuj si politika
Dary na Celosvět. den modliteb
Dary na Konvokaci 2014
Dary na službu J. Eriksena
Dary na literaturu pro vězně
Dary na kurzy Alfa
Dary na Zveme Česko na večeři
Dary na rodinné kurzy
Dary na Bůh existuje
Dary na vydávání Života víry
Dary na ŽV – Kruh přátel
Dary na ŽV – podp. šéfredaktora
Dary na ŽV – technické vybavení

1 950 949

(celkem)

223 150
268 119
42 306
28 600
7 562
52 027
18 659
2 500
12 000
373 805
54 680
2 000
102 400
21 000
22 454
274 194
275 245
149 248
12 000
9 000

11,44 %
13,74 %
2,17 %
1,47 %
0,39 %
2,67 %
0,96 %
0,13 %
0,62 %
19,16 %
2,80 %
0,10 %
5,25 %
1,08 %
1,15 %
14,05 %
14,11 %
7,65 %
0,62 %
0,46 %

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 2014 kolem sedmi tisíc čtenářů.
 Od roku 2011 časopis vychází i v elektronické podobě – eŽV.
 Od června 2014 je po jednotlivých číslech
k zakoupení i ve formátu PDF pro čtečky
a tablety na http://palmzv.jdem.cz
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 2014 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)

 Kurz Výchova teenagerů
 Nicky Gumbel: Proč Vánoce? (3. vydání)
 Nicky Gumbel: Ožehavé otázky (druhé,
revidované vydání)

 Kay Arthurová: Pravda o sexu
 Zuzana Földesiová: Nebe, babky a draci
 Eddy de Pender: Řešení konfliktů v církvi
 Lin Buttonová: Otec je důležitý
 Rick Joyner: Poslední bitva (druhé, revidované vydání)

Elektronické knihy
Na www.palmknihy.cz přibylo asi 20 našich
dříve vydaných titulů.
Elektronické nosiče (KMS)
 Nadpřirozený – KK 2014 (CD)
 Začít znovu a jinak – konference
s Lin Buttonovou (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.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 – 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)

