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

Výroční
zpráva
Křesťanské
misijní
společnosti

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.
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HO D NO T Y :
 spolupráce
 svoboda
 vztahy
 pravda

Harry Benson

Lisa Guinnessová

Jan Eriksen

KMS
byla založena v prosinci
1989. V současnosti ji
tvoří 31 sborů šesti
denominací, řada křes
ťanských 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
 Kurz Manželské večery
a další kurzy o vztazích
 Iniciativa
„Zveme Česko na rande“
 Konference
a semináře
vnitřního uzdravení
 Web Adoptuj si
politika
 Misijní činnost
ve věznicích
 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.

Jaroslav Šelong

Ing. Petr Šimmer

místopředseda KMS,
pastor KS Mozaika
Hradec Králové

pastor AC Agapé
Český Těšín

CB Litvínov,
senior seniorátu CB
Severní Čechy

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
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

Bc. Lucie Vlasáková, DiS., redaktorka

časopisu Život víry, redaktorka Nakladatel
ství KMS, v KMS od r. 2016  Zodpovědnost:
autorka článků, redakční práce, korektury
 Sbor: ECM Praha-Horní Počernice

Ing. arch. Tomáš Dittrich, redaktor časo
pisu Život víry (částečný úvazek), v KMS pracuje od r. 1990  Zodpovědnost: autor článků,
redakční práce, modlitební koordinátor
 Sbor: KS Praha (je starším sboru)
Lenka Zimová, administrace,

v KMS od r. 1997
 Zodpovědnost: administrace a distribuce
časopisu a zvukových nosičů, inzerce
 Sbor: CB Praha 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
 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. Jakub Güttner, Ph.D.
a PhDr. Dagmar Güttnerová, Ph.D.
 Koordinátoři kurzů o vztazích

 Sbor: KS Praha

Události roku

Akce

Bůh milosti a pravdy

Seminář Alfy

30. Křesťanská konference přilákala asi 450 účastníků. Ke
chválám, kázáním, seminářům a modlitební službě letos
poprvé přibyla nabídka prorocké služby pod patronací hnutí

Seminář pro nové i zkušené pořadatele kurzů Alfa zahrnoval kromě
společných modliteb a chval také
sdílení svědectví i zkušeností a novinky „ze světa Alfy“. Účastníci si
mohli vybrat mezi několika volitelnými semináři, např. Jak uspořádat
první kurz, Jak zlepšit stávající kurz
nebo Alfa pro mládež.

27. ledna, Praha

6.–8. července, Praha

Nežít v čekárně

9.–10. března, Praha

Orli, o kterou účastníci projevili veliký zájem. Hlavními zahraničními hosty byli Lance Wallnau a Robert Stearns, mezi
další řečníky patřil např. Dave Patty, Lubomír Ondráček nebo Jiří Bukovský.
„Výborná úroveň kázání na KK pro mě byla inspirací, abych
usiloval o další růst ve vlastní službě kazatele, v poznání Božího slova a slyšení Božího hlasu.“
Pavel Fialka, pastor KS Klatovy

Víkend pro dcery Krále
16.–18. listopadu, Luhačovice
Odpočinkový víkend pro ženy navázal
na úspěšný předchozí ročník a i tentokrát byl dlouho dopředu vyprodaný
– zúčastnilo se ho 200 žen z různých
církví i rozličného věku. Vyučování Karola a Mirky Verčimákových o identitě Božích dětí bylo rozděleno do čtyř
přednášek, nazvaných Úcta a sebeúcta královské dcery, Svobodná pro
lásku, Život bez odsouzení a viny
a Zasévání Božího slova.

Víkendového semináře pro svobodné, který KMS pořádala ve spolupráci s Odborem pro manželství a rodinu CB, se zúčastnilo zhruba 80 lidí.
Na programu byly přednášky a semináře na témata: Umění komunikovat, Nevěřící partner – cesta po
tenkém ledě, Nesnižuj laťku, Být
sám a nebýt sám – jak odolat nástrahám atd.

Klinika duše

23.–24. března, Praha
Americký pastor Pedro Pablo
Ramirez spolupracuje s KMS již
10 let. Jeho seminář Klinika duše, kde se sešlo na 80 účastníků,
se věnoval vnitřnímu uzdravení,
tedy tématu, kterým se Ramirez dlouhodobě zabývá. Mluvil
o důležitosti odpuštění, o svázanostech a také vyučoval, jak nad
pokušitelem vítězit a udržet si
svobodu. Na akci posloužil společně s manželkou a synem.
„Při modlitbách Ramirezovi projevovali mimořádný soucit s lidmi. Když
naslouchali trápením, která s nimi
lidé sdíleli, někdy i plakali.“
Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

„Celý program byl velmi dobrý, povzbuzující ke čtení Božího slova a jeho vyznávání. Vše, co jsem
slyšela, mě velmi povzbudilo a vede mě to blíž k Pánu.“
(ohlas účastnice)

4x2 – pobyt
pro manželské páry
28. dubna – 1. května,
Nové Město na Moravě

Prodlouženého víkendu pro manželské páry se zúčastnilo 21 věřících
i nevěřících párů.

„Byl to skutečně intenzivní čas věnovaný manželství. Jakub a Dagmar
Güttnerovi, kteří celý víkend vedli, byli dobře připravení, pohotoví, vtipní,
dávali nahlédnout i do svého soukromí a promluvy oživovali vybranými
ukázkami z DVD.“
Tomáš Coufal,
šéfredaktor Života víry

Vyhněte se vyhoření
ve vztahu
18. května, Praha

Harry Benson v Anglii vyučoval
tisíce párů a radil jim nejen jako
psycholog a statistik, ale i jako manžel, který prošel manželskou krizí,
a otec šesti dětí. V květnu navštívil
se svou manželkou Kate Prahu, kde

Semináře kurzů
o vztazích

19. května, Praha  6. listo
padu, Nové Město n. Metují
 13. listopadu, Brno
 1. prosince, Ostrava
Semináře pro pořadatele kurzu
Manželské večery byly součástí
přípravy na celostátní iniciativu
„Zveme Česko na rande 2019“. Koordinátoři kurzů o vztazích Jakub
a Dagmar Güttnerovi účastníkům
prakticky ukazovali, jak kurz Manželské večery vypadá, a sdíleli s nimi
své zkušenosti s jeho pořádáním.
Většina seminářů byla pro přihlášené vysílaná i online.

Dětská konference
6.–8. července, Praha

Souběžně s Křesťanskou konferencí se konal i 18. ročník konference pro děti, kterou s KMS pořádá
Sdružení Samuel – biblická práce
pro děti. Nesla název „Ve službách
Krále“ a zúčastnilo se jí 91 školních a 27 předškolních dětí z osmi
denominací.

se jednak zúčastnil semináře pro
pořadatele kurzů o vztazích, jednak
přednášky pro veřejnost s názvem
„Vyhněte se vyhoření ve vztahu“.
Formou rozhovoru s českými koordinátory kurzů o vztazích, Jakubem
a Dagmar Güttnerovými, sdíleli
Bensonovi s cca 50 účastníky svůj
životní příběh a odpovídali i na
otázky z pléna.

Aktivity
Kurzy Alfa

Jan Eriksen
ve věznicích

„Dcera se nám vrátila jiná, spokojenější a pokojnější – změnu zaznamenali i nevěřící prarodiče.“

9.–10. května, 4.–7. prosince

(ohlas rodičů)

Místa uzdravení
14.–15. září, Praha

Paul Clift spolu s manželkou Eve,
evropští vedoucí Mezinárodní asociace Míst uzdravení (IAHR), vedli
v Praze seminář
o principech této
služby nemocným a trpícím již
v roce 2011. Na
jeho základě tehdy vznikla Místa
uzdravení v Praze a Kutné Hoře.
Opakování semináře v roce 2018 bylo vyslyšením
proseb těch, kteří přemýšlejí o založení Míst uzdravení i v dalších
českých městech.

Jak chutná cesta
milosti

církví. Hlavním hostem byla tentokrát Britka Lisa Guinnessová,
kterou doplnili další zahraniční
(P. Beadle, L. Nielsenová...) i čeští
řečníci (Y. Taschnerová, M. Jochmanová, P. Poláchová).
„Velmi se mi líbí kombinace
teorie a praxe – každé téma bylo
hned zpracováno v modlitbě, odložení hříchů, zranění, bolestí na kříž
a přijetí nových věcí v požehnání
a modlitbě od členů modlitebního týmu.“
(hodnocení účastnice)

I v roce 2018 pokračoval norský
evangelista, bývalý zločinec a autor knihy „Žil jsem v podsvětí“
Jan Eriksen ve svém „turné“ po
českých věznicích. Navštívil celkem šest věznic: na jaře Odolov
a Plzeň-Bory, v zimě potom Ostrov
nad Ohří, Oráčov, Jiřice a Heřmanice. Evangelium od něj slyšelo
minimálně 200 osob, na jeho výzvu k následování Ježíše na místě
reagovalo asi 150 z nich. Mnozí
(včetně nevěřících zaměstnanců
věznic) si vzali i Nový zákon. Na
mnoha místech mají také k dispozici křesťanskou literaturu a DVD,
které KMS do vězeňských knihoven pravidelně posílá.
„Líbilo se mi, že Jan kladl velký
důraz na to, že modlitba je jen prvním krokem a že se neobejdou bez
denního čtení Bible.“
Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

28.–30. září, Praha

Osmé konference o vnitřním
uzdravení, kterou KMS pořádala
společně s týmem kolem spolku
Immanuel (resp. kolem Holanďanky Tony Kalmové), se zúčastnilo
přibližně sto účastníků z různých

tin Hambálek (CB Pardubice), pro
římskokatolickou církev je to Mariusz
Alfa, evangelizační kurz používaný
celosvětově mnoha církvemi, u nás od Kuźniar. Nově je však lépe pokryta
konce 90. let zdomácněl a pro desítky administrativní část Alfy, kterou
zajišťují Iva Jeníčková (KS Děčín)
společenství se stal hlavní evangea Tereza Myslilová (řkc).
lizační aktivitou. Po
www.kurzyalfa.cz
společných iniciativách v letech 2013
Kurzy o vztazích
a 2015, kdy se konaly
Zájem o kurzy o vztazích (Manželkurzy Alfa na téměř 200 místech v ČR,
ské večery, Příprava na manželství,
je možno pozorovat úbytek kurzů
v protestantské části, v římskokatolic- Výchova dětí a Výchova teenagerů)
ké církvi počet kurzů zůstává stabilní. v minulém roce opět vzrostl – navýšil se zejména počet zaregistrovaCelkově se v ČR v roce 2018 konalo
ných kurzů Manželské večery, a to
přes 60 registrovaných kurzů, které
pořádala společenství více než deseti z 29 na 38. Kurzy organizují společenství různých církví i např. rodinná
církví. Prošlo jimi zhruba 1400 lidí.
a mateřská centra po celé ČR.
Rada kurzů Alfa společně s kanceKoordinátoři kurzů Dagmar
láří Alfy společenstvím poskytovala
a Jakub Güttnerovi, kteří pracují jako
pomocný servis.
Do budoucna se Rada plánuje za- zaměstnanci České kanceláře kurzů
měřit na oživení kurzů, k čemuž jistě Alfa zhruba na třetinový úvazek,
loni nadále podporovali jednotlivé
dobře poslouží zcela nová filmová
vedoucí kurzů, zejména však připrasérie v českém jazyce (pro mládež
vovali akci „Zveme Česko na rande
i pro dospělé) a nové propagační
2019“. Pro nové zájemce o vedení
materiály, na kterých se pracuje.
kurzů zorganizovali čtyři semináře
Během roku došlo ke změnám
(kromě Prahy také v Brně, Ostravě
v kanceláři Alfy i v Radě: Miloš Poborský (KS Praha) rezignoval na post a Novém Městě nad Metují). Získali
předsedy Rady a nahradil ho Tadeusz oficiální podporu osmi různých církví
včetně biskupského doporučení
Czudek (CB Český Těšín). Pozice
ředitele zůstala nadále neobsazená. římskokatolické církve. Vybudovali
širší tým spolupracovníků a pokročili
Rada Alfy proto ponechává funkci
i v oblasti fundraisingu – malých
dvou koordinátorů, kteří pracují
dárců přibývá spíše pomalu, podajako dobrovolníci. Koordinátorem
řilo se však získat podporu několika
pro protestantské církve je Mar-

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2018
 Členské příspěvky
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín
6 000
AC Frýdek-Místek
6 000
BJB Cvikov
3 000
CB Český Těšín
5 000
CB Litvínov
14 000
ČCE Teplá u Toužimě
6 000
ECM Jihlava
1 000
ECM Litoměřice
1 500
ECM Praha Strašnice
5 000
KS Aš
3 600
KS Děčín
12 000

KS Havlíčkův Brod
KS Horažďovice
KS Cheb
KS Jičín
KS Jindřichův Hradec
KS Klatovy
KS Krnov
KS Kutná Hora
KS Ostrava
KS Plzeň
KS Praha
KS Rakovník
KS Turnov

1 000
4 500
2 800
861
600
6 000
2 550
12 000
10 000
12 000
79 900
4 800
4 050

Nadace Mezin. potřeby 1 500
YWAM ČR
1 000
individuální členové
65 400
Celkem
290 061
 Dary na činnost KMS

Charismatická obnova –
redakce časopisu Effatha 2 000
Nadace Mezin. potřeby 52 215
KS Havlíčkův Brod
18 000
KS Praha
51 900
KS Žďár n. Sázavou
1 571
soukromí dárci
331 294
Celkem
456 980

 Dary na akce KMS
Soukromí dárci
32 858

 D. na službu J. Eriksena
Soukromí dárci
30 710

 Dary na KMS – podpora

 Dary na

vedoucí kanceláře
MS KS Jirkov
4 000
soukromí dárci
13 600
Celkem
17 600
 Dary na provoz kanceláře
Soukromí dárci
18 700
 D. na Dětskou konferenci
Soukromí dárci
32 000

literaturu pro vězně
Soukromí dárci
14 200
 Dary na kurzy Alfa
Czech in Mission –
Mission to Czech, Inc. 100 594
CB Český Těšín
2 500
KS Praha
14 231
soukromí dárci
43 787
Celkem
161 112

 Dary na kurzy Alfa

– kurzy o vztazích
Credo CZ –
nadační fond
50 000
F-nadace
347 000
KS Praha
30 000
soukromí dárci
18 428
Celkem
445 428
 Dary na nové video Alfy
AC Trutnov
10 000
F-nadace
60 000
Celkem
70 000

Hospodaření
„velkých“ dárců pro kampaň Zveme
Česko na rande. Vzniklo mnoho
nových materiálů (editovatelné plakáty a vizitky, PVC bannery, online
bannery, propagační videa...), byly
vydány nové příručky pro účastníky kurzu. Podařilo se spustit nové
webové stránky všech kurzů a vytvořit aktivní facebookovou stránku
a instagramový účet Manželským
večerům. Připravovala se internetová
reklamní kampaň (na Facebooku,
Googlu, Seznamu). Modlitebně akci
podpořila iniciativa Modlitby 24-7
i mnoho jednotlivců.
www.manzelskevecery.cz

Koordinace
modlitebních aktivit
Modlitby na
www.adoptujsipolitika.cz
Webová stránka nabízí modlitby za
prezidenta ČR, vládu,
poslance, senátory
a české europoslance.
Celkově je zapojeno
přes 270 modlitebníků. Většina
politiků byla pokryta modlitbami, za
řadu z nich se modlil víc než jeden
modlitebník. Na podzim po senátních volbách byl web kompletně
aktualizován. Aktuální modlitební
témata jsou na webu a na
www.FB.com/adoptujsi.
 30 dní modliteb za svět islámu
Internetová modlitební příručka pře

 Dary na iniciativu Alfy
Soukromí dárci
6 500
 Dary na

provoz kanceláře Alfy
CB Český Těšín
22 000
soukromí dárci
29 500
Celkem
51 500
 Dary na vydávání ŽV
Soukromí dárci
259 002

ložená z angličtiny povzbuzovala
české křesťany k mírumilovným
žehnajícím přímluvám.
http://30dni.kmspraha.cz

Světový den
evangelizace

KMS u nás koordinovala mezinárodní
aktivitu 26. 5.
http://sde.kmspraha.cz

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
práce na něm koordinuje. Tyto práce
vyvrcholily kompletním vydáním
Českého studijního překladu Bible,
který byl na trh uveden v roce 2009.
Vydání z roku 2016 je částečně revidované. Práce na revizi pokračovaly
i v roce 2018.
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.

 Dary na ŽV – Kruh přátel
KS Ostrava
1 200
soukromí dárci
222 355
Celkem
223 555
 Dary na ŽV – podpora

šéfredaktora
Soukromí dárci

16 001

 Dary na Svět víry
Soukromí dárci
2 000

Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme.

Účetní zpráva
za rok 2018

Hospodářská činnost
(inzerce, typografické
zakázky, prodej zboží)
KMS účtuje v podvojvýnosy 429 385 Kč,
ném účetnictví a má
náklady 404 450 Kč,
účetní agendu vedezisk 24 935 Kč.
nou střediskově podle
Režie KMS
jednotlivých druhů
výnosy 826 614 Kč,
činnosti. Tato zpráva
náklady 481 646 Kč,
je předkládána v zjed- zisk 344 967 Kč.
nodušené formě a jsou
Akce KMS
uváděny pouze údaje
výnosy 677 421 Kč,
před desetinnou čárkou.
náklady 915 017 Kč,
K 31. 12. 2018 činila
ztráta 237 596 Kč.
aktiva 2 556 230 Kč
Křesťanská
a pasiva 2 626 621 Kč.
konference
Vlastní jmění organivýnosy 333 964 Kč,
zace činilo 1 190 147 Kč. náklady 415 577 Kč,
Výnosy roku 2018
ztráta 81 613 Kč.
činily 4 712 005 Kč
Kurzy Alfa
a náklady činily
a Manželské večery
4 782 396 Kč.
výnosy 930 650 Kč,
KMS vznikla účetní
náklady 685 501 Kč,
ztráta 70 391 Kč .
zisk 245 149.
Základ daně činil
Časopis Život víry
273 497 Kč.
výnosy 1 513 969 Kč,
Možnost snížení zákla- náklady 1 880 202 Kč,
du daně jsme uplatnili ztráta 366 233 Kč.
v plné výši 273 497 Kč,
Zpracovaly:
daň z příjmů tedy
Hana Pospíšilová
činila 0 Kč.
a Bc. Milena Černá
Jednotlivá střediska
dosáhla následujících hospodářských
výsledků:

Zpráva revizní komise

b) Účetní doklady
Byla provedena kontrola
zaúčtování všech pokladve složení: Mgr. Luděk
ních dokladů a namátkoRichter, Ivo Chaloupek
vá kontrola fyzických doa Jiřina Homolková
kladů za celé období roku
2018 a byla provedena
Dne 11. dubna 2019
byla provedena kontrola namátková kontrola přiúčetnictví KMS. Účetnic- jatých i vydaných faktur
tví je vedeno v soustavě za rok 2018 a bankovních
výpisů. Byly kontrolovány
podvojného účetnictví
vnitropodnikové doklady
v softwaru Pohoda.
1. Předložené doklady a inventurní soupisky.
a zaměření kontroly
3. Závěr
 účetní závěrka
Účetnictví KMS je vedeza rok 2018
no v souladu s platnými
 účetní doklady
předpisy, kontrolou ne daňové přiznání
byly zjištěny žádné neza rok 2018
dostatky v účetnictví ani
v hospodaření KMS. V roce
2. Zjištění
2018 skončilo hospodaa) Účetní výkazy
ření KMS s účetní ztrátou
Byla kontrolována rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 70 391 Kč, což není pozipříloha za rok 2018. Bylo tivní výsledek. Na ztrátě se podílelo zejména
též kontrolováno daňostředisko 9 „Život víry“ se
vé přiznání za rok 2018.
Byly kontrolovány koneč- ztrátou 366 233 Kč. Účetnictví je vedeno řádně
né zůstatky těchto sestav a rozvahových účtů. a na vysoké úrovni. SestaVšechny zůstatky odpo- vy z nového softwaru
„Pohoda“ jsou přehledné.
vídají účetnictví a i po
Mgr. Luděk Richter,
formální stránce jsou
Ivo Chaloupek
tyto výkazy v pořádku.
a Jiřina Homolková
Výkazy byly porovnáV Praze
ny s předchozími dvěma
dne 11. dubna 2019
obdobími.



















Členské příspěvky
Dary na činnost KMS
Dary na akce KMS
Dary na KMS – ved. kanceláře
Dary na provoz kanceláře
Dary na Dětskou konferenci
Dary na službu J. Eriksena
Dary na literaturu pro vězně
Dary na kurzy Alfa
Dary na kurzy o vztazích
Dary na nové video Alfy
Dary na iniciativu Alfy
Dary na provoz kanceláře Alfy
Dary na vydávání Života víry
Dary na ŽV – Kruh přátel
Dary na ŽV – podp. šéfredaktora
Dary na Svět víry

Rekapitulace

290 061
456 980
32 858
17 600
18 700
32 000
30 710
14 200
161 112
445 428
70 000
6 500
51 500
259 002
223 555
16 001
2 000

13,63 %
21,48 %
1,54 %
0,83 %
0,88 %
1,50 %
1,44 %
0,67 %
7,57 %
20,93 %
3,29 %
0,31 %
2,42 %
12,17 %
10,50 %
0,75 %
0,09 %

2 128 207

(celkem)

Vydavatelská
činnost
Časopis Život víry
Život víry je jediný český mezidenominační
měsíčník. Čtou ho křesťané ze všech u nás
působících církví.
 Podle našich průzkumů má Život víry
kolem 6500 čtenářů.
 Od roku 2010 časopis vychází
i v elektronické podobě – eŽV.
 Už 5 let je po jednotlivých číslech
k zakoupení i ve formátu PDF.
Více na www.zivotviry.cz
a na www.FB.com/zivotviry.



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 2018 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 David Novák: Nebezpečné povolání
 Lin Buttonová: Lítost je důležitá
 Dan Drápal: Každý den s Bohem
 Manželské večery (příručka pro účastníky kurzu)
 Sam Allberry: Je Bůh proti gayům?
Elektronické nosiče (Nakladatelství KMS)
 Kurz Výchova teenagerů (DVD)
Elektronické nosiče (KMS)
 Nežít v čekárně 2018
(seminář pro svobodné, CD)
 Křesťanská konference 2018 – Bůh milosti a pravdy (CD)
 Vyučování pro dcery Krále
(přednášky M. a K. Verčimákových, CD)
 Jak chutná cesta milosti
(konference s L. Guinnessovou, CD)
Elektronické knihy
Na www.palmknihy.cz jsme přidali další tituly
dříve vydané v tištěné podobě.

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 – kurzy o vztazích
682 900 – vydávání Života víry  682 990 – redakce ŽV  200 200 – Kruh přátel ŽV

