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

20 15
za rok

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.

Hodnoty:

Asif Mall



spolupráce



svoboda

Jan Bakker



vztahy



pravda

Pedro Ramirez

KMS
byla založena v prosinci
1989. V současnosti ji
tvoří 33 sborů šesti
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
 Modlitební
aktivity
 Světový den
evangelizace
 Spolupráce
se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání
misionářů
 Český studijní
překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové
knihkupectví

Ing. Lubomír
Ondráček
předseda KMS
pastor KS Praha

Jakub Limr, Dis.

Ing. Petr Šimmer

Jaroslav Šelong

místopředseda KMS
pastor KS Mozaika
Hradec Králové

kazatel CB Litvínov

pastor AC Agapé
Český Těšín

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 (částečný úvazek), v KMS pracuje od r. 1990  Zodpovědnost: PR KMS, autor článků, redakční práce,
modlitební koordinátor.  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

25 let Života víry

Seminář kurzů Alfa

Měsíčník Život víry v září oslavil své 25.
narozeniny. V současnosti má přes šest
tisíc čtenářů. Zatímco náklad většiny tištěných časopisů a novin u nás klesal,
náklad Života víry nikoli. Již čtvrt století
slouží českým a slovenským křesťanům
z řady církví a stal se platformou sdílení
a spolupráce.
Proměna společnosti
Promě
evangeliem

1

2 0 12
2012

35 Kč / 1,50 €

ŽIVOT VÍRY
8 Paul Clift:

Nějaký zázrak
musí být první

20 Francis Schaeffer
ovlivnil hippies
i prezidenty

22 Václav Havel

a špatné svědomí
českého národa

Uzdravení
Boží
mocí

Rodinné kurzy

V roce 2015 KMS značně investovala do rozvoje rodinných
kurzů (www.manzelskevecery.cz). Nově vznikl kurz „Začít
znovu“ pro lidi se zkušeností rozvodu či rozchodu, v nových
překladech vznikly rozšířené verze příruček Manželských
večerů i Přípravy na manželství a vznikla česká verze o 10 let
novějšího DVD Manželských večerů (vyšla začátkem roku
2016). Také oba kurzy
o výchově (dětí
i teenagerů) se rozvíjely. V každém z kurzů
je veliký potenciál jak
pro křesťany, tak pro
nevěřící přátele křesťanů.

Mokon: už 20 let

Pravidelná modlitební konference KMS Mokon měla v roce
2015 svůj 20. ročník. Je to jedna z mála dlouhodobých modlitebních aktivit, které v Česku probíhají. KMS jejím pořádáním vyznává důležitost přímluvné modlitby a duchovního
boje za naši zem. Protože v některých letech byly Mokony dva,
šlo v pořadí
o 26. Mokon.
Akce se každoročně
účastní členové desítek
sborů různých církví.

24. ledna, Praha

Setkání s více než šedesáti účastníky
bylo především přípravou na celostátní kampaň
kurzů Alfa
na podzim 2015.
Hlavním řečníkem byl Nizozemec Jan Bakker,
zástupce mezinárodního
ústředí Alfy v Londýně. Vedoucí
české kanceláře Alfy Miloš Poborský
informoval o plánované celostátní
kampani. Další programy se zaměřily na praktické stránky pořádání
kurzů. Polovina účastníků kurz
zatím nepořádala a seminář jim
k tomu poskytl potřebné informace.

Seminář kurzů
o vztazích
14. března, Praha

Na semináři se 30 účastníky byla
představena propagace kurzů
na veřejnosti – zvýšení návštěvnosti
webu o cca 25 procent, televizní
reportáž o Manželských večerech
aj. Poprvé byl vedoucím představen kurz Výchova
teenagerů spolu
se zkušenostmi
z pilotního kurzu
v Praze, stejně
jako kurz Začít
znovu, který
začíná hledat
nové vedoucí. Kromě témat vedení
kurzů zahrnovaly semináře i hlubší
pohled na vedení diskuse u kurzů
o výchově, modlitební podporu
kurzů či tipy na závěrečnou párty
Manželských večerů.

Cesta ke smíření
Čechů a Rusů

8.–10. května, Jáchymov
100 českých účastníků z různých
církví i zahraničních účastníků převážně z východní části Evropy se
sešlo na místě uranových dolů, kde

pracovalo a trpělo mnoho politických vězňů. Na pořadu bylo bilancování období totality, vyznávání
hříchů minulosti i prosby za odpuštění a smíření mezi národy. Na organizaci tohoto
výjimečného
setkání s KMS
spolupracoval
misionář Jan
Novák z Ebenezer-Hilfsfonds
v Herrnhutu.
„Manželé Solovjevovi, oba bývalí
důstojníci sovětské armády, se až
k zemi poklonili před dvěma přítomnými bývalými vězni z uranových
dolů a prosili za odpuštění. Navázal
Estonec Argo Meri, který se jako okupační voják už v roce 1968 v Československu modlil za odpuštění.“
Pavel Bosman, účastník setkání

Evangelizační
turné Jana Eriksena
po věznicích
11.–13. května,
Praha-Ruzyně, Oráčov,
Vinařice

Sedmašedesátiletý norský kazatel Jan Eriksen ve spolupráci s KMS
každoročně káže ve vybraných českých věznicích. Jako drogový dealer
a pasák zažil svět plný násilí, vražd,
prostituce a drog. Poselství o Kristu
slyšel poprvé právě ve vězení.
S vězni si rozumí a rád jim slouží.
Oslovil asi 100 vězňů ve třech českých věznicích.
„Navštívila jsem s Janem Eriksenem věznici Vinařice a musím

přiznat, že mi při jeho službě srdce
plesalo. Jan mluvil k odsouzeným
citlivě a s úctou, nijak na ně netlačil.
Na jeho výzvu nicméně vstalo všech
35 přítomných a nahlas se spolu
s ním modlili.“
Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

Den modliteb
6. června, Praha

Program připravil tým ze tří církví
(KS, AC a CB). 65 účastníků z různých církví se dopoledne věnovalo
především chválám, odpoledne se
v modlitbách zaměřilo na Rusko
a Ukrajinu, na uprchlíky, na islamizaci a evangelizaci Evropy.
„Ať přijde Boží oheň znovu a ať
naplní celou zemi!“
Bohuslav Zapadlo,
vedoucí přípravného týmu

28. Křesťanská
konference

4.–6. července, Praha
Křesťanská konference se letos
konala v době 600. výročí upálení
Mistra Jana Husa. V této souvislosti
bylo za její téma zvoleno motto
„Bezvýhradně tvůj“. Bylo v tom
přání přihlásit se k Husovu odkazu
a přijmout
povzbuzení
z jeho příkladu. 430
účastníků
nejméně
z 10 církví
oslovil Asif
Mall, pronásledovaný

Aktivity
Zahájení
iniciativy
Zveme Česko
na večeři

pákistánský teolog
a bojovník za politická práva menšin
v islámském světě.
Konference ale byla
kvalitní i díky českým řečníkům. Uzavřel ji koncert pěveckého tělesa Gospel
Limited.
Spolu s KMS Křesťanskou konferenci od roku 1995
pořádá ČEA.
„Téma, které přinesl hlavní řečník, je pro dnešní církev klíčové.
Skvělá organizace patří k tradici
konferencí KMS.“

28. září
– 4. října,
90 míst v ČR

Dětská konference
4.–6. července, Praha

Martin Moldan, biskup AC

„Byl jsem povzbuzen vyvážeností a aktuálností českých řečníků.
Myslím, že konference v tom opět
splnila svou určitou prorockou roli.“
Lubomír Ondráček,
pastor KS Praha a předseda KMS

Paralelní akce ke Křesťanské konferenci se konala již posedmnácté.
Měla oddělení pro předškolní
a školní děti, školní děti strávily
celou dobu konference v prostorách ZŠ na Letné. 90 dětem sloužil 40členný tým. Tématem bylo
„Naplno“. Mnohé z dětí reagovaly
na výzvu k přijetí Pána Ježíše
a/nebo prožily naplnění Duchem
svatým.

Na podzim u nás
podruhé proběhla
celostátní kampaň
kurzů Alfa. Zapojilo se 91 sborů
a farností, kurzy v jejím rámci
absolvovalo přibližně 1100 hostů.

a odpuštění. Vnitřnímu uzdravení
podle něj zásadně
napomáhá pokání.
„Pedro Pablo
Ramirez se během
soboty modlil za každého, kdo potřeboval, a to znamenalo, že se modlil bez
odpočinku a občerstvení o přestávkách, včetně přestávky na oběd. Takové nasazení je
opravdu výjimečné.“

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 v roce 2015 konalo
přes 120 kurzů. Do podzimní kam-

Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

Mokon

20.–21. listopadu, Praha

Bůh chce uzdravit
tvou duši
16.–17. 10., Praha

Seminář o vnitřním uzdravení
s pastorem Pedrem Pablem Ramirezem z USA měl asi 160 účastníků z různých církví a končin
České republiky. Pastor z Texasu
se zaměřil na oblast odmítnutí

Výroční modlitební konference
KMS Mokon se konala už pošestadvacáté (šlo o jubilejní, 20.
ročník) a měla na 70 účastníků
z osmi denominací. Mezinárodní
punc dala setkání přítomnost Jana
Nováka z Christliches Zentrum
Herrnhut a propuštěného běloruského politického vězně Jauhena
Vaskoviče. Přímluvy se zaměřily na Izrael, hazardní průmysl,
šíření evangelia, sexuální nečistotu, uprchlíky a na ochranu rodin.
Na modlitby v místě konání konference navázal noční modlitební
výjezd tří skupin na konkrétní
místa v Praze.

paně se zapojilo 91 sborů a farností.
Celkový počet absolventů kurzů
v roce 2015 odhadujeme na 1500.
Rada kurzů Alfa svou práci
koordinuje s KMS, ale pracuje
samostatně.
www.kurzyalfa.cz

Manželské večery
a další rodinné kurzy
Zájem o rodinné kurzy pokračoval. Vedoucí kurzů byli zaregistrováni na více než 100 místech v ČR
a pocházejí z 11 denominací. Řadu
kurzů pořádají také necírkevní instituce orientované na rodiny. V roce

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2015
 Členské příspěvky
AC Agapé Český Těšín 19 500
AC Bohumín
6 000
AC Frýdek-Místek
7 800
ACET ČR
500
BJB Cvikov
3 000
CB Litvínov
15 000
ČCE Teplá u Toužimě
6 000
ECM Jihlava
2 000
ECM Litoměřice
1 340
ECM Praha Strašnice
5 000
KS Aš
3 600
KS Děčín
9 740
KS Havlíčkův Brod
1 000

KS Horažďovice
KS Hradec Králové
KS Cheb
KS Jičín
KS Jindřichův Hradec
KS Klatovy
KS Krnov
KS Kutná Hora
KS Ostrava
KS Praha
KS Rakovník
KS Turnov
KS Žďár n.Sázavou
Nadace Mezin. potřeby

9 000
10 000
1 800
1 400
1 500
6 000
4 500
12 000
15 000
56 250
3 600
7 500
5 550
1 500

Internetové noviny
Křesťan Dnes
600
individuální členové
73 741
Celkem
290 421
 Dary na činnost KMS

CČSH Praha 10
3 000
KS Rakovník
1 200
Nadace Mezin. potřeby 35 900
KS Praha
25 000
soukromí dárci
219 528
Celkem
284 628
 Dary na akce KMS

Soukromí dárci

11 912

 Dary na KMS – podpora

vedoucí kanceláře
MS KS Jirkov
6 000
soukromí dárci
16 100
Celkem
22 100
 Dary na rekonstrukci

kanceláře KMS
Soukromí dárci

56 495

 Dary na Křesťanskou

konferenci
KS Kutná Hora
soukromí dárci
Celkem

10 000
46 700
56 700

 Dary na

Nové nadechnutí
Soukromí dárci
3 500
 Dary na Celosvětový

den evangelizace
Livenet International 12 006
 Dary na službu J. Eriksena

Soukromí dárci

16 500

 D. na literaturu pro vězně

ECM Litoměřice
soukromí dárci
Celkem

1 500
11 900
13 400

 Dary na kurzy Alfa
SŽ Brno
55 100
soukromí dárci
26 029
Celkem
81 129
 D. na Alfa – rodinné kurzy

Victory Czech s. r. o.
soukromí dárci
Celkem

50 000
30 224
80 224

 D. na iniciativu Alfy 2015

Soukromí dárci

6 000

 Dary na Bůh existuje

Soukromí dárci

100

Hospodaření
2015 se Manželských večerů účastnilo 420 manželských párů (celkově
se u nás od roku 2004 kurzu účastnilo na 4200 manželských párů),
kurz Příprava na manželství v roce
2015 absolvovalo přes 160 snoubeneckých párů (celkově téměř
750) a kurzy o výchově absolvovalo v roce 2015 zhruba 530 rodičů
(za poslední 3 roky dohromady
téměř 1000).
www.manzelskevecery.cz

k mírumilovným žehnajícím
přímluvám.
http://30dni.kmspraha.cz

Světový den
evangelizace
KMS u nás koordinovala mezinárodní aktivitu 30. 5.
http://sde.kmspraha.cz, FB.com/
svetovydenevangelizace

Vysílání misionářů

KMS založila Nadační fond KMS,
který se zabývá vysíláním a podporou misionářů a humanitární
 Modlitební konference Mokon pomocí. Ten vydává vlastní výroční
zprávu. Viz také www.nfkms.cz.
 www.adoptujsipolitika.cz
Uvedená webová stránka nabízí
modlitby za prezidenta ČR, vládu Český studijní
překlad Bible
ČR a za poslance
a senátory. Po volKMS překlad iniciovala a založila
bách do EvropNadační fond překladu Bible, který
ského parlamentu
koordinuje práce na Českém studijjsme k modlitbám
ním překladu.
nabídli také české
Tyto práce vyvrcholily kompleteuroposlance. Celkově je zapojeno ním vydáním Českého studijního
přes 430 modlitebníků. Všichni
překladu Bible, který byl na trh
politici byli pokryti modlitbami,
uveden v roce 2009. V roce 2015
za řadu z nich se modlil víc než
pokračovaly práce na jeho revizi.
jeden modlitebník.
NF překladu Bible vydává vlastní
Aktuální modlitební témata:
výroční zprávu. Viz www.biblecsp.cz.
www.FB.com/adoptujsi
 30 dní modliteb za svět islámu Časopis Život víry a vydávání knih
jsou prezentovány samostatně
Internetová modlitební příručka
na poslední straně této zprávy.
povzbuzovala české křesťany

Koordinace
modlitebních aktivit

 Dary na vydávání ŽV
Value added, a. s.
2 000
soukromí dárci
215 816
Celkem
217 816

šéfredaktora
Soukromí dárci

 Dary na ŽV – Kruh přátel

– technické vybavení
Soukromí dárci
24 700

KS Ostrava
soukromí dárci
Celkem

1 200
138 878
140 078

 Dary na ŽV – podpora

10 250

 Dary na ŽV

Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme.

Účetní zpráva
za rok 2015

Hospodářská činnost
(inzerce, typografické
zakázky, prodej zboží)
KMS účtuje v podvojvýnosy 544 641 Kč,
ném účetnictví a má
náklady 528 579 Kč,
účetní agendu vedezisk 16 061 Kč.
nou střediskově podle
Režie KMS
jednotlivých druhů
výnosy 635 417 Kč,
činnosti. Tato zpráva
náklady 580 189 Kč,
je předkládána v zjed- zisk 55 228 Kč.
nodušené formě a jsou
Akce KMS
uváděny pouze údaje
výnosy 127 175 Kč,
před desetinnou čárkou.
náklady 206 244 Kč,
K 31. 12. 2015 činila
ztráta 79 069 Kč.
aktiva 2 257 137 Kč
Křesťanská
a pasiva 2 490 744 Kč.
konference
Vlastní jmění organivýnosy 366 183 Kč,
zace činilo 1 427 080 Kč. náklady 423 209 Kč,
Výnosy roku 2015
ztráta 57 026 Kč.
činily 3 249 772 Kč
Kurzy Alfa
a náklady činily
a Manželské večery
3 483 379 Kč.
výnosy 174 085 Kč,
KMS vznikla účetní
náklady 222 555 Kč,
ztráty 233 606 Kč.
ztráta 48 470 Kč.
Základ daně činil
Časopis Život víry
16 873 Kč.
výnosy 1 402 270 Kč,
Možnost snížení zákla- náklady 1 522 600 Kč,
du daně jsme uplatnili ztráta 120 329 Kč.
v plné výši 16 873 Kč,
Zpracovaly:
daň z příjmů tedy
Hana Pospíšilová
činila 0 Kč.
a Bc. Milena Černá
Jednotlivá střediska
dosáhla následujících hospodářských
výsledků:

Zpráva revizní komise
ve složení: Mgr. Luděk
Richter, Ivo Chaloupek
a Jiřina Homolková
Dne 13. dubna 2016
byla provedena kontrola účetnictví KMS.
Účetnictví je vedeno
v soustavě podvojného
účetnictví v softwaru
Xaverius.
1. Předložené doklady
a zaměření kontroly
 účetní závěrka
za rok 2015
 účetní doklady
 daňové přiznání
za rok 2015
2. Zjištění
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována rozvaha, výkaz zisku a ztrát,
příloha za rok 2015.
Bylo též kontrolováno
daňové přiznání za rok
2015. Byly kontrolovány
konečné zůstatky těchto
sestav a rozvahových
účtů. Všechny zůstatky
odpovídají účetnictví
a i po formální stránce jsou tyto výkazy
v pořádku.




















b) Účetní doklady
Byla provedena kontrola
výdajových pokladních
dokladů za měsíce květen–říjen (výdajové doklady č. 15041–
15109) a byla provedena namátková kontrola přijatých faktur za rok
2015.
3. Závěr
Účetnictví KMS je vedeno v souladu s platnými předpisy, kontrolou
nebyly zjištěny žádné
nedostatky v účetnictví ani v hospodaření
KMS. V roce 2015
skončilo hospodaření
KMS s účetní ztrátou
233 636,97 Kč. Doporučujeme hledat nové
zdroje ve výnosech,
protože podobná ztráta v dalších třech letech
by znamenala velký
problém. Účetnictví
je vedeno přehledně
a pečlivě.
Mgr. Luděk Richter,
Ivo Chaloupek
a Jiřina Homolková
V Praze
dne 13. dubna 2016

Členské příspěvky
290 421
Dary na činnost KMS
284 628
Dary na akce KMS
11 912
Dary na KMS – ved. kanceláře
22 100
Dary na rekonstrukci kanceláře KMS 56 495
Dary na Křesťanskou konferenci
56 700
Dary na Nové nadechnutí
3 500
Dary na Celosvět. den evangelizace 12 006
Dary na službu J. Eriksena
16 500
Dary na literaturu pro vězně
13 400
Dary na kurzy Alfa
81 129
Dary na rodinné kurzy
80 224
Dary na iniciativu Alfy 2015
6 000
Dary na Bůh existuje
100
Dary na vydávání Života víry
217 816
Dary na ŽV – Kruh přátel
140 078
Dary na ŽV – podp. šéfredaktora
10 250
Dary na ŽV – technické vybavení
24 700

21,88 %
21,44 %
0,90 %
1,65 %
4,25 %
4,27 %
0,26 %
0,90 %
1,24 %
1,01 %
6,11 %
6,04 %
0,45 %
0,01 %
16,41 %
10,55 %
0,77 %
1,86 %

Rekapitulace

(celkem)

1 327 959

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
2015 přes šest 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

EVANGELIUM
PODLE MARKA

V roce 2015 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 Nicky Gumbel: Proč Ježíš? (8. vydání)
 Alfa. Příručka účastníka kurzu (7. vydání)
 Příprava na manželství (Příručka účastníka
kurzu; 3., dopl. vydání)
 Erik Castenskiold: Začít znovu
 Anderw Murray: Pokora
 Graham Powel: Už se nebojím
 Dag Heward-Mills: Ti, kdo zapomínají
(pro Parchment House)
 Dag Heward-Mills: Nebezpeční synové
(pro Parchment House)
Dag
 Heward-Mills: Umění vést
(pro Parchment House)
 Dag Heward-Mills: Megasbor
(pro Parchment House)
Evangelium
podle Marka (ČSP) – (KMS)

Elektronické knihy
Na www.palmknihy.cz přibylo asi 30 našich
dříve vydaných titulů.
Elektronické nosiče (KMS)
 Bezvýhradně tvůj – KK 2015 (CD)
 Bůh chce uzdravit tvou duši – seminář
s P. P. Ramirezem (CD)

Evangelium podle Marka

Křesťanská misijní společnost (KMS), Primátorská 41, 180 00 Praha 8
 tel.: 284 841 922  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
682 166 – Dětská konference  682 130 – Adoptuj si politika  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 ŽV (T. Coufal, T. Dittrich)  200 200 – Kruh přátel ŽV
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