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.
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KMS
byla založena v prosinci
1989. V současnosti ji
tvoří 32 sborů šesti
denominací, řada křes
ťanských organizací
a individuálních členů.
KMS je členem České
evangelikální aliance.
Okruhy činnosti
 Křesťanská
konference
a ostatní akce
 Časopis Život víry
 Web Svět 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
 Spolupráce
se zahraničím

Užší výbor KMS

Ing. Lubomír
Ondráček

Jaroslav
Šelong

Bc. Radek
Smetana, M. A.

Ing. Petr
Šimmer

Ing. Josef
Thál

do listopadu 2019
předseda KMS,
od listopadu 2019
tajemník KMS,
pastor KS Praha

od listopadu 2019
předseda KMS,
pastor AC Agapé
Český Těšín

členem UžV od dub CB Litvínov,
členem UžV od dub
na 2019,
senior seniorátu CB na 2019,
od května 2019 mís Severní Čechy
starší ECM Jihlava
topředseda KMS,
zástupce biskupa AC

Jakub
Limr, DiS.
členem a místopřed
sedou UžV do dub
na 2019,
pastor KS Mozaika
Hradec Králové

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS
Hana Pospíšilová, tajemnice KMS (částeč
ný úvazek), v KMS pracovala od r. 2010 do
listopadu 2019  Zodpovědnost: koordinace
práce KMS a realizace akcí, kontakty s domácí
mi křesťany a církvemi, styk se zahraničím
 Sbor: KS Praha
Bc. Milena Černá, účetní (částečný
úvazek), v KMS pracuje od r. 2007
 Zodpovědnost: účetní KMS, Života víry

Lenka Zimová, administrace,
v KMS od r. 1997
 Zodpovědnost: administrace a distribuce

časopisu, inzerce, mzdová účetní
 Sbor: CB Praha 1

Věra Ondráčková, distribuce
(částečný úvazek), v KMS pracuje od r. 2004
 Zodpovědnost: distribuce knih, správa
knihkupectví  Sbor: KS Praha

a Nakladatelství KMS, od 1. 12. 2019 vedoucí
kanceláře KMS  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

Podporujeme

Bc. Lucie Vlasáková, DiS., redaktorka

 Vysílání
misionářů
 Český studijní
překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové
knihkupectví

časopisu Život víry, webu Svět víry a Nakladatelství KMS, v KMS od r. 2016  Zodpověd
nost: autorka článků, redakční práce, korektu
ry, organizační zajištění webu Svět víry
 Sbor: ECM PrahaHorní Počernice

Ing. arch. Tomáš Dittrich, redaktor časopisu Život víry (částečný úvazek), v KMS pracu
je od r. 1990  Zodpovědnost: autor článků,
redakční práce, modlitební koordinátor
 Sbor: KS Praha (je pastorem regionu
Palmovka)

Externí spolupracovníci
Ing. Lubomír Ondráček, předseda KMS
a jednatel Nakladatelství KMS, od listopadu
2019 tajemník 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

Ing. Martin Hambálek, Mgr. Iva Jeníčková
 Česká kancelář kurzů Alfa

Události roku

Akce

Zveme Česko na rande

Mokon

Po velkých přípravách v roce 2018 proběhla
v únoru 2019 během Národního týdne man
želství celonárodní iniciativa Zveme Česko na
rande. Ve spolupráci s osmi různými církvemi (včetně ŘKC)
se objevily reklamy na internetu, v tisku, v televizi, v praž

ském metru, na billboardech i velkých bannerech a zvaly
na kurz Manželské večery. Najednou se pak po celé České
republice konalo 70 kurzů. Dorazilo na ně rekordní množství
hostů. Jejich ohlasy byly pozitivní:
„Opravdu nám to uklidnilo manželství.“
„Nenapadlo by mě, co můžou se vztahem udělat dvě hodiny týdně.“

Nový vítr do plachet
31. Křesťanskou konferenci navštívilo na
650 křesťanů z různých českých církví.
Nejvíce lidí si do kongresového sálu hote
lu Olšanka přišlo poslechnout Hanyho Soryala, který mlu
vil o uzdravení a obnově českého národa. Mezi další řeční
ky patřili pastor Ricardo Wolf z Německa, Jakub Limr, Karol
Verčimák, Martin Moldan či Radek Sme
tana. Plenární programy doplňovaly se
mináře, večer chval se skupinou Worship
Vision i dvě panelové diskuse – s český
mi misionáři a s nezadanými křesťany.
„Byl jsem potěšen skvělou atmosférou,
setkáním s přáteli i s poselstvím některých
řečníků, především však ze silného důrazu
na volání po přítomnosti Ducha svatého
a čerstvé touze po něm.“
Ivan Růžička,
vedoucí skupiny Mozaika Worship

12. ledna a 16. listopadu, Praha
Tradiční mezidenominační modli
tební konference Mokon se konala
dvakrát – ta lednová byla náhradou
za zrušenou konferenci na podzim
2018. V obou termínech byla konfe
rence oproti předchozím ročníkům
jednodenní, avšak o to intenzivněj
ší. Program obou sobot se zaměřo
val především na přímluvy za Prahu
a její politiky, za situaci českého
národa 400 let po bitvě na Bílé hoře
i za celou Evropu a za jednotu círk
ve. Prostor byl i pro slova poznání
a další duchovní dary. V lednu se zú
častnilo 80 lidí, na podzim se sešlo
modlitebníků 100.

Biblí krok za krokem
18.–19. ledna, Praha
„Číst Bibli neznamená ji studovat,“
upozornil na semináři své poslucha
če Vasile Filat, oblastní ředitel orga

hudebníků z CB Český Těšín. Pro
cca 50 účastníků byly připraveny
přednášky Princip sněhové koule,
Nezastupitelná role Ducha svatého
a informace o kampani Zveme Česko
na rande a také volitelné semináře
(Kurzy Alfa pro začátečníky i pokro
čilé, Alfa pro mládež, Jak vést sku
pinku a klást dobré otázky...). Byl
zde také představen nový předseda
Rady Alfy Tadeusz Czudek.

Svobodná od hněvu
22.–24. března,
Žďár nad Sázavou

Karon Cecyová, manželka pastora
Jamese Cecyho, na odpočinkovém
víkendu Nové nadechnutí sdílela
s více než 40
manželkami
církevních
pracovníků
a se ženami
sloužícími
nizace Precept Ministries Eurasia.
v církvi svůj
Účastníky semináře se snažil nad
chnout ke studiu Bible a ukázat jim, životní příběh
jak se pomocí induktivní metody do a zkušenosti. Ve svém vyučování
stat do Písma hlouběji. Probíral sta rozebírala různé emoce a ukazo
rozákonní knihu Rút podle materiálu vala, jak s nimi u sebe i u druhých
od Kay Arthurové a ukazoval, jak lze pracovat. Věnovala se zejména
historickému textu pomocí pečlivé hněvu, který byl hlavním tématem
celého víkendu.
ho pozorování a hledání souvislostí
„Téma bylo podnětné, mluvčí obv jiných biblických knihách porozu
darované
a velmi vnímavé a prakticmět i bez výkladových komentářů.
ké. Byl čas na odpočinek jak pro tělo,
tak i duši.“
Seminář Alfy

26. ledna, Praha
Seminář se konal pod názvem „Roz
kutálejme sněhovou kouli“ a větší
prostor než v jiných letech byl na
něm věnován společným mod
litbám a chválám pod vedením

Británie, přilákal tentokrát přes sto
účastníků. Butt spolu se Subashim
Oliverem vyučoval o vylití Ducha
o letnicích a o významu charismat,
zvláště daru jazyků a proroctví. Pou

(hodnocení účastnice)

Boží moc pro všední dny
30. dubna – 1. května, Praha
Seminář s Peterem Buttem, proroc
ky obdarovaným řečníkem z Velké

žívání darů Ducha si účastníci mohli
i prakticky vyzkoušet. Prostor byl
i pro osobní modlitby obou řečníků
za účastníky.
„Hodně mě to povzbudilo. Požehnáním pro mě bylo nejen to, co mi
bylo řečeno, ale i to, že si mě Pán Bůh
může takto použít.“
(hodnocení účastnice)

Jan Eriksen ve věznicích
27.–29. května,
19.–21. listopadu
Norský evangelista a autor knihy
„Žil jsem v podsvětí“ Jan Eriksen,
se kterým KMS dlouhodobě spolu
pracuje, na jaře navštívil věznice

Aktivity
Mírov, Stráž pod Ralskem a Velké Příle
py, na podzim věznice Příbram, Bělušice
a Oráčov. Vězni i někteří zaměstnanci
věznic si od něj vzali jeho knihu a Nový
zákon. Mnozí na místě reagovali na výzvu
k přijetí Ježíše.
Poprvé do české věznice zavítal také
romský pastor Ricardo Wolf, který 25. 10.
promluvil k odsouzeným ve Věznici Bory.
KMS při těchto návštěvách spolupra
cuje s místními kaplany a pravidelně
jim pro vězně zasílá křesťanskou lite
raturu.

Dětská konference
5.–7. července, Praha
113 dětských účastníků, kteří byli opět roz
děleni do předškolního a školního odděle
ní, bylo tentokrát vtaženo do světa super
hrdinů. Jejich pozornost byla soustředěna
na biblické hrdiny a na to, jak se samy

takovými hrdiny mohou stát. Konferenci
spolu s KMS připravilo Sdružení Samuel,
Biblická práce pro děti.
„Vždycky mě povzbudí, když vidím, jak
děti reagují na Boží jednání. Přestože přes
rok sloužím v nedělní škole, na DK má práce
s nimi jinou dynamiku. Když jsem se s dětmi
modlil za přijetí Pána Ježíše, líbilo se mi, jak
v tom byly rozhodné a jisté. Cítil jsem jejich
velké nadšení.“

Dary Ducha v praxi

Kurzy Alfa

18.–19. října, Praha

Kurz Alfa je evangelizační pro
gram, který od 90. let v Česku
využívá řada sborů a farností
v asi 10 denominacích. Oproti roku 2018 je
v roce 2019 vidět mírný nárůst kurzů v pro
testantských sborech (38 kurzů), v katolických
farnostech je počet kurzů stabilní (28 kurzů).
Celkově se mírně zvýšil počet pořádaných
kurzů pro mládež (15+5 kurzů). Kurzů pro
dospělé se zúčastnilo 980 účastníků, kurzů
pro mládež 240 účastníků.
V tomto roce se činnost Rady Alfy i kance
láře Alfy zaměřila na zlepšení podpory jed
notlivých kurzů, na konkrétní servis, včasnou
reakci na potřeby a dotazy. S velkým zájmem
a dobrou odezvou se setkala nová videosérie
Alfy, která byla profesionálně nadabována na
podzim 2018. Pro mnoho kurzů nová videa
znamenala nový impulz. S podobně dobrým
dopadem jsou používána videa pro mládež
nickou Alfu.
Rada Alfy od podzimu 2019 opět pracuje
v mírně pozměněném složení: předseda
Tadeusz Czudek (CB), Mariusz Kužniar, Ve
ronika Filipová, Roman Češka (všichni ŘKC),
Iva Jeníčková (KS), Martin Hambálek (CB).
O fungování kanceláře Alfy (bez ustanovené
ho vedoucího) se stará I. Jeníčková s podpo
rou M. Hambálka a V. Filipové.
www.kurzyalfa.cz

Seminář zahrnoval teoretické vyučování
i praktikování pěti vybraných duchovních
projevů ve skupin
kách – jednalo se
o dar jazyků a jejich
výkladu, proroctví,
rozlišování duchů
a uzdravování.
O křtu v Duchu sva
tém, o používání
darů Ducha v církvi a o duchovním boji vy
učovali zejména Lubomír Ondráček a Pavel
Bubik. Semináře se zúčastnilo cca 100 lidí.
„Seminář pro mě byl povzbuzením. Vnímal jsem totiž touhu lidí, kteří s Bohem žijí
už dlouho, po novém naplnění a po prohloubení vztahu s ním.“
Tomáš Dittrich,
redaktor Života víry

Jan Bíca, vedoucí

Setkání evangelistů
9. listopadu, Praha
20 evangelistů z různých koutů ČR, z růz
ných církví a s různými obdarováními,
kteří přijali pozvání KMS, se seznámili,
sdíleli své zkušenosti a hledali odpověď na
otázku, jaký je klíč k srdci českého národa.
Zamýšleli se také nad tím, zda by různě
obdarovaní evangelisté mohli nabídnout
nějakou společnou službu místním sbo
rům a pomoci s přípravou a motivací dal
ších lidí ke zvěstování evangelia.

Kurzy o vztazích
Díky kampani „Zveme Česko na rande“ se v ro
ce 2019 celkově konalo 102 registrovaných
kurzů Manželské večery, kterých se (podle

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2019
 Členské příspěvky

AC Agapé Český Těšín
AC Bohumín
AC FrýdekMístek
BJB Cvikov
CB Český Těšín
CB Dobruška
CB Litvínov
ČCE Teplá u Toužimě
ECM Jihlava
ECM Litoměřice
ECM Praha Strašnice
KS Aš
KS Brno
KS Česká Lípa

21 000
7 000
7 500
3 500
5 000
12 000
10 500
6 500
1 000
2 000
5 000
3 900
36 000
7 500

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

12 000
2 000
4 500
2 900
800
5 000
6 500
3 900
13 000
10 000
13 000
46 150
5 200
3 900

KS Žďár nad Sázavou 10 000
Nadace Mezin. potřeby 1 500
individuální členové
66 300
Celkem
335 050
 Dary na činnost KMS

Farní sbor ČCE
1 000
ECM v Litoměřicích
1 967
GIVT.cz s. r. o.
2 400
Nadace
Mezinárodní potřeby 92 372
KS Praha
20 000
KS Žďár nad Sázavou
1 445
WEJAHMED s. r. o.
5 000
soukromí dárci
174 582
Celkem
298 766

 Dary na akce KMS
Soukromí dárci
83 991

 D. na službu J. Eriksena
Soukromí dárci
500

soukromí dárci
Celkem

 Dary na KMS – podpora

 Dary na literaturu

 Dary na kurzy Alfa

vedoucí kanceláře
KS Žďár nad Sázavou
3 639
YWAM ČR z. s.
4 000
soukromí dárci
21 000
Celkem
28 639

pro vězně
Soukromí dárci

 Dary na aktivitu

 D. na Dětskou konferenci

Svoboda v Kristu
KS Česká Lípa
10 000
KS Cheb
25 000
soukromí dárci
8 800
Celkem
43 800

11 000

 Dary na

Křesťanskou konferenci
Soukromí dárci
38 300
Soukromí dárci

32 000

 Dary na kurzy Alfa
Fnadace
290 916
KS Praha
14 166

42 200
347 282

– provoz kanceláře
Církev bratrská
20 000
CB Český Těšín
30 000
soukromí dárci
12 000
Celkem
62 000
 Dary na kurzy Alfa

– kurzy o vztazích
Credo CZ – nadač. fond 8 000
Fnadace
566 785
soukromí dárci
16 130
Celkem
590 915

Hospodaření
počtu prodaných příruček) zúčastnilo
2314 hostů. (Pro srovnání: V roce 2018
se konalo 53 kurzů.) Přes 20 kurzů
proběhlo na úplně nových místech.
Zhruba 15 % hostů nebylo věřících
a pouze asi čtvrtina byla ze společen
ství, která kurz pořádala. Třetina kurzů

Web Svět víry
V srpnu 2019 odstartoval web Svět
víry s články, video a audio obsahem.
Jeho cílem je oslovit
internetovou generaci
čtenářů, nabízet jim
informace, zprostřed
kovávat názory jiných křesťanů, sdílet
životní příběhy a srozumitelným
způsobem předávat biblické hod
noty. Stojí za ním redaktoři časopisu
Život víry.
www.svetviry.cz

Koordinace
modlitebních aktivit
Modlitby na
www.adoptujsipolitika.cz
Webová stránka nabízí modlitby za
prezidenta ČR, vládu, poslance, se
nátory a české europoslance. Celkově
je zapojeno přes 270 modlitebníků.
Většina politiků byla pokryta modlit
bami, za řadu z nich se modlil víc než
jeden modlitebník.
Aktuální modlitební témata na
webu a na www.fb.com/adoptujsi.


zvala své hosty následně na kurz Alfa
a více než polovina jich plánuje kurz
zopakovat.
Rozrostla se i modlitební podpora
a našlo se několik jednotlivců, kteří
začali kurzy dlouhodobě finančně
podporovat drobnými dary.
Koordinátoři kurzů manželé Gütt
nerovi uvažují o dalším zvýšení svého
zapojení do šíření kurzů a shánějí
další dárce i členy týmu.
Uspořádáno bylo také několik
kurzů Příprava na manželství, Výchova
dětí a Výchova teenagerů. Aktuálně se
připravuje DVD Výchova dětí nadabo
vané do češtiny (dosud bylo k dispozici
jen ve slovenštině).
www.manzelskevecery.cz

 Dary na nové video Alfy
Soukromí dárci
8 000
 Dary na

nové DVD Výchova dětí
Fnadace
42 000
KS Praha
30 000
soukromí dárci
24 400
Celkem
96 400
 Dary na vydávání ŽV

Soukromí dárci

256 183

 Dary na ŽV – Kruh přátel

KS Ostrava
soukromí dárci
Celkem

1 700
303 134
304 834

30 dní modliteb
za svět islámu
Internetová modlitební příručka přelo
žená z angličtiny povzbuzovala české
křesťany k mírumilovným žehnajícím
přímluvám.
http://30dni.kmspraha.cz


Účetní zpráva
za rok 2019

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 misi
onářů a humanitární pomocí.
Nadační fond KMS vydává vlastní
výroční zprávu. Viz www.nfkms.cz.

Český studijní
překlad Bible
KMS překlad iniciovala a založila Na
dační fond překladu Bible, který práce
na něm koordinuje. Tyto práce vyvr
cholily 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 2019,
pomalu se chýlí ke konci a začíná
se plánovat nové, plně revidované
vydání celé Bible.
NF překladu Bible vydává vlastní
výroční zprávu. Viz www.biblecsp.cz.

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

Zpráva revizní komise – Vzhledem k vládnímu rozhodnutí
o omezení volného pohybu osob v souvislosti s epidemií
COVID19 (březen 2020) se revizní komise nemohla v řádném
termínu sejít. Předpokládáme, že revize účetnictví proběhne
v době, kdy jí již nic podobného nebude bránit, a že revizní
zprávu poté zveřejníme na webových stránkách KMS.

 Dary na ŽV – podpora

šéfredaktora
Soukromí dárci

56 812

 Dary na ŽV – podpora

redaktora
ECM Protivín

1 500

 Dary na technické

vybavení redakce ŽV
Soukromí dárci
45 873
 Dary na Svět víry
Soukromí dárci
63 000

Všem dárcům za jejich
štědrost děkujeme.






Členské příspěvky
Dary na činnost KMS
Dary na akce KMS
Dary na KMS – ved. kanceláře

335 050
298 766
83 991
28 639

Hospodářská činnost
(inzerce, typograf. zakázky,
prodej zboží)
výnosy 466 770,75 Kč,
KMS účtuje v podvojném
náklady 438 893,36 Kč,
účetnictví a má účetní
zisk 27 877,39 Kč.
agendu vedenou středis
Režie KMS
kově podle jednotlivých
výnosy 634 046,47 Kč,
druhů činnosti. Tato zpráva
náklady 478 799,28 Kč,
je předkládána v zjedno
zisk 155 247,19 Kč.
dušené formě.
Akce KMS
K 31. 12. 2019 činila aktiva
výnosy 264 643,10 Kč,
2 582 417,73 Kč a pasiva
náklady 458 933,60 Kč,
2 695 818,68 Kč.
ztráta 194 290,50 Kč.
Vlastní jmění organizace
Křesťanská konference
činilo 1 119 756,39 Kč.
výnosy 525 858,44 Kč,
Výnosy roku 2019 činily
náklady 569 454,11 Kč,
4 623 038,37 Kč a náklady
ztráta 43 595,67 Kč.
činily 4 736 439,32 Kč.
Kurzy Alfa a Manželské
KMS vznikla účetní ztráta
večery – výnosy 974 226,42
113 400,59 Kč.
Kč, náklady 881 817,25 Kč,
Základ daně činil 129 652 Kč. zisk 92 409,17 Kč.
Možnost snížení základu daně Časopis Život víry
výnosy 1 757 493,19 Kč,
jsme uplatnili v plné výši
129 652 Kč, daň z příjmů tedy náklady 1 908 541,72 Kč,
ztráta 151 048,53 Kč.
činila 0 Kč.
Jednotlivá střediska dosáhla
Zpracovali:
následujících hospodářských
Ing. Lubomír Ondráček
výsledků:
a Bc. Milena Černá

12,39 %
11,05 %
3,11 %
1,06 %


















Dary na aktivitu Svoboda v Kristu 43 800
Dary na službu J. Eriksena
500
Dary na literaturu pro vězně
11 000
Dary na Křesťanskou konferenci
38 300
Dary na Dětskou konferenci
32 000
Dary na kurzy Alfa
347 282
Dary na provoz kanceláře Alfy
62 000
Dary na kurzy o vztazích
590 915
Dary na nové video Alfy
8 000
Dary na nové DVD Výchova dětí
96 400
Dary na vydávání Života víry
256 183
Dary na ŽV – Kruh přátel
304 834
Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 56 812
Dary na ŽV – podp. redaktora
1 500
Dary na ŽV – tech. vybavení red. 45 873
Dary na Svět víry
63 000
Rekapitulace
2 704 845

1,62 %
0,02 %
0,41 %
1,42 %
1,18 %
12,84 %
2,29 %
21,85 %
0,30 %
3,56 %
9,47 %
11,27 %
2,10 %
0,06 %
1,70 %
2,33 %
(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 6000 čtenářů.
 Od roku 2010 časopis vychází i v elektronické podobě – eŽV.
Od května 2019 je součástí eŽV audio verze, která vzniká
ve spolupráci s Rádiem 7.
 Už 6 let je po jednotlivých číslech k zakoupení i ve formátu PDF,
od května 2019 také v audio verzi.
Více na www.zivotviry.cz
a na www.FB.com/zivotviry.



LISTOPAD 2019 45 Kč / 1,90 €
M. Poborský:
Někdy končící
milost
/4

Michal Riša:
Přes Mosambik
do Mexika
/8

Svědectví:
Chtěl jsem
pastora zabít
/ 17

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 (knihy.kmspraha.cz) a zajišťuje prodej na akcích.

V roce 2019 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 Proč tu vůbec jsem? – Průvodce Alfou
 Kay Arthurová: Skutečný vztah s Bohem
 Kay Arthurová, Tom a Jane Hartovi:
Učednictví: Spočítejte si náklad
 Jack Deere: Průvodce darem proroctví
 Ricardo Wolf: Pistole na dně Rýna
 Peter Butt: Duchovní dary v praxi
 Duncan Cambell: Když se zapotácely hory...
 Vratislav Kolinský: Jak Jsem evangelizoval
(vydáno pro V. Kolinského)
 Sam Allberry: 7 mýtů o singles
 Neil T. Anderson, Steve Goss: Svoboda v Kristu
(průvodce účastníka)
Elektronické nosiče (KMS)
 Svobodná od hněvu
(promluvy z Nového nadechnutí
s Karon Cecyovou, CD)
 Nový vítr do plachet
(promluvy z Křesťanské konference 2019, CD)

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  www.instagram.com/zivotviry
www.svetviry.cz  www.facebook.com/svetviry  www.instagram.com/svetviry

Elektronické knihy
Na www.palmknihy.cz jsme přidali další tituly
dříve vydané v tištěné podobě.







bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu: 400 511 563 / 0300, variabilní symboly (pro dary):
682 100 – činnost KMS  682 110 – aktivity KMS  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  682 930 – Svět víry

