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

Výroční
zpráva

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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HODNOTY:
 spolupráce
 svoboda
 vztahy
 pravda

SAM ALLBERY

DITA TARGOSZOVÁ

Křesťanské
misijní
společnosti

MARIAN LIPOVSKÝ

PAVOL STREŽO

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.

Jaroslav Šelong

Okruhy činnosti

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS

 Křesťanská
konference
 ostatní semináře a
konference
 časopis Život víry
 web Svět víry
 kurzy Alfa
 kurz Manželské večery
a další kurzy o vztazích
 kurz Svoboda v Kristu
 web Adoptuj si
politika
 misijní činnost
ve věznicích
 modlitební
aktivity
 spolupráce
se zahraničím

Podporujeme
 vysílání
misionářů
 Český studijní
překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 internetové
knihkupectví

předseda KMS,
pastor AC Agapé
Český Těšín

Bc. Radek
Smetana, M. A.

místopředseda KMS,
zástupce biskupa AC

Ing. Lubomír
Ondráček

tajemník KMS,
hlavní pastor KS Praha

Bc. Milena Černá, vedoucí kanceláře KMS
a účetní (částečný úvazek), v KMS od r. 2007
 Zodpovědnost: organizační zajištění
akcí KMS, účetní KMS, Života víry
a Nakladatelství 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, správa sociálních sítí ŽV a KMS  Sbor: KS Praha

Bc. Lucie Vlasáková, DiS., redaktorka
časopisu Život víry (částečný úvazek), v KMS
od r. 2016  Zodpovědnost: autorka článků,
redakční práce, korektury  Sbor: ECM Slaný
Mgr. Kateřina Coufalová, redaktorka

časopisu Život víry a Nakladatelství KMS
(částečný úvazek), v KMS od června 2020
 Zodpovědnost: autorka článků, redakční
práce, korektury  Sbor: KS Praha

Ing. arch. Tomáš Dittrich, redaktor časo-

pisu Život víry (částečný úvazek), v KMS
od r. 1990  Zodpovědnost: autor článků,
redakční práce, modlitební koordinátor
 Sbor: KS Praha (je pastorem reg. Palmovka)

Ing. Petr Šimmer

CB Litvínov,
senior seniorátu CB
Severní Čechy

Ing. Josef Thál

starší ECM Jihlava

Kristýna Urbanová, redaktorka portálu
Svět víry (částečný úvazek), v KMS od r. 2020
do července 2021  Zodpovědnost: autorka
článků, správa sociálních sítí SV
 Sbor: KS Brno

Externí spolupracovníci
Ing. Lubomír Ondráček, tajemník KMS
a jednatel Nakladatelství KMS, v KMS
od r. 1991  Zodpovědnost: ekonomika,
člen redakční rady Života víry
 Sbor: KS Praha (je hlavním pastorem sboru)
Ondřej Pumr, grafik (jako OSVČ),
v KMS od r. 2007

 Zodpovědnost: sazba časopisu a knih,

technická spolupráce na tvorbě časopisu
 Sbor: KS Praha

Vojta Urban

 technická pomoc při zajišťování akci a on-line přenosů,
správa webu adoptujsipolitika.cz  Sbor: KS Praha

Mgr. Veronika Filipová, vedoucí kanceláře kurzů
Alfa v ČR  koordinace a propagace kurzů, kontakty se
zahraničím  ŘKC Praha-Hostivař

Lenka Zimová, administrace,

Ing. Jakub Güttner, Ph.D.,
a PhDr. Dagmar Güttnerová, Ph.D.

 Zodpovědnost: administrace a distribuce

Ing. Martin Hambálek

v KMS od r. 1997

časopisu, inzerce, mzdová účetní
 Sbor: CB Praha 1

Věra Ondráčková, distribuce

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

 Koordinátoři kurzů o vztazích  Sbor: KS Praha
 koordinátor kurzů Alfa v protestantských církvích, poradce

 Sbor: CB Pardubice

Mgr. Iva Jeníčková

 kancelář kurzů Alfa, koordinátorka kurzů pro mládež,
poradce  Sbor: KS Děčín

Události roku

Akce

Kurzy Svoboda v Kristu a Kurz milosti

Čas pro dcery Krále

6. 3. proběhl on-line seminář o vedení kurzu Svoboda v Kristu.
30 účastníkům přednášel Petr Kácha, národní zástupce Freedom in Christ v ČR, a Pavel Kolegar, pastor KS Jeseník. Na semináři také představili nový Kurz milosti.
Ten proběhl na jaře on-line a 58 účastníků jím provedl Petr
Kácha. Sedmitýdenní kurz zaměřený na pochopení Boží milosti P. Kolegar
a jejího dopadu na život křesťana mimo jiné vede k tomu, aby se lidé osvobodili
od tlaků na výkon a pocitů viny.
Na konci roku se konal on-line kurz Svoboda v Kristu pod vedením Pavla Kolegara. Účastnilo se ho 47 lidí z celé republiky. „Lidé nejvíce reagovali na lekce
o odpuštění a bourání pevností v mysli – lží o nás, o druhých a o Bohu, kterým
jsme nevědomky během života uvěřili. Během kurzu se člověk učí, jak se jich
může zříct,“ popsal Kolegar. Přestože internetová forma neumožňuje osobní
rozhovory, někteří účastníci se ozývali i mimo pravidelná setkání a otevírali s vedoucím hlubší otázky.
„Oba kurzy vnímám ve svém životě jako klíčové. Hodně změnily můj pohled na
Boha a jeho vztah ke mně. Stát v těchto pravdách dlouhodobě je stejně důležité
jako je objevit. Pokud bude příležitost, ráda bych si oba kurzy zopakovala.“
ohlas účastnice

Bez zadních vrátek
4.–6. července, Praha

Mezi dvěma sty účastníky 33. Křesťanské konference byla po loňském „internetovém“ ročníku patrná radost z osobního setkání a společných
shromáždění. Kvůli britským protiepidemickým
opatřením nakonec nepřijel hlavní řečník Sam Allberry. Jeho poselství však zaznělo z videa, stejně jako semináře o singles v církvi a o lidech se
sexuální přitažlivostí ke stejnému pohlaví. Prostřednictvím
videohovoru Allberry pak odpovídal na otázky účastníků.
Dita Targoszová vyprávěla, co zažila s BoS. Allbery
hem při léčbě rakoviny: „Nemám důvod, proč
bych mu nemohla důvěřovat. Jen proto, že se něco změnilo
v mém těle, neznamená to, že se nějak změnil Ježíš.“ V srdcích
přítomných rezonovalo také slovo Pavola Streža o tom, že poD. Targoszová
třebujeme osobně poznat Boha jako Otce.
Účastníci konference měli na výběr z několika seminářů. Na jednom z nejžádanějších Dan Drápal uváděl zájemce do knihy Zjevení, Zbyšek Šikula zase
mluvil o tom, jak přivádět děti ke Kristu. Součástí konference byla talkshow
Michala Apetauera, Aloise Boháčka a Lubomíra Ondráčka. Ve chválách doprovázeli slovenští Timothy
v čele s Marianem Lipovským
a skupina Awaken pod vedením Marie Tesárkové.
„Uvědomil jsem si, jaký zázrak jsem zažil. Po roce, kdy
jsme se nesměli potkávat ani
ve shromážděních, jsem byl
na konferenci. Kéž by to za rok
zase šlo...“
M. Lipovský a Timothy

ohlas účastníka

1. května, on-line

Mottem setkání pro ženy byly otázky „Co
mohou starší ženy předávat? A co potřebují ty mladší?“. Zúčastnilo se ho 37 žen.
V úvodní promluvě Alena Šelongová
zdůraznila, že cesta k radosti a štěstí vede
přes dávání. „DNA všech křesťanů je radost-

společná deklarace smíření: „... Chceme se
navzájem přijímat i přes názorové, teologické i praktické rozdíly, které zůstávají. Od
této chvíle se chceme navzájem milovat, ctít
a společně usilovat o spásu našich bližních
v této zemi.“ Po zpěvu české hymny přítomným požehnali biskup František Radkovský
a emeritní předseda ERC Pavel Černý. Po
ukončení programu se účastníci potkávali ve
„smíšených“ dvojicích a vzájemně si žehnali.

Akademie pro veřejnou
službu
9. dubna – 20. června, on-line

KMS se ve spolupráci s VOŠMT, AC a křesťanským hnutím VIZE pro Česko podílela na
organizaci Akademie pro veřejnou službu.
Cílem víkendových setkání bylo připravovat
né srdce. Uvědomila jsem si, že jsem si to
křesťany pro službu ve státních institucích,
nechala ukrást,“ svěřila se Silvia Mekýšová,
v samosprávách, v profesních organizacích,
jejíž svědectví povzbudilo ženy do každodenních zápasů. Hedvika Bortová vyprávěla v médiích i v politice.
Mezi lektory byli například Ad de Bruin
o tom, jak navazuje přátelství s nevěřícími
(Primenet), Jana Jochová (Aliance pro rodiženami ve svém okolí. Zástupkyně mladší
nu), Klára Grunsberg (podnikání), Iva Hlavgenerace, Štěpánka Krišicová a Rebeka
Kačírková, se sdílely o tom, jak jim osobní
sová (Vistafilm), Světlana Mašková (sociální
příklad a přátelství starších žen pomohly bě- sítě), Tomáš Dittrich (Svět víry), Ondřej Kubů
hem dospívání najít své místo v církvi.
(soudce), Miloš Kačírek (právo) nebo Karel
Zájem vzbudil také seminář o akcích pro
Sedláček (ČSPI).
dospívající dívky Eva Evě. Setkání prokládaly
Den modliteb za volby
chvály, diskuse a modlitby ve skupinkách.

Iniciativa smíření 2021
8. května, Praha

KMS se podílela na organizačním zajištění
akce reagující na 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Kvůli protiepidemickým opatřením se akce 7. listopadu 2020 uskutečnila jen v úzkém
kruhu před kamerami TV Noe. K setkání 60
římskokatolických kněží a 60 protestantských
kazatelů na Bíle hoře došlo až o půl roku později. Vyznali, že odpouštějí minulé vzájemné
křivdy a že si je už nebudou vyčítat.
Liturgii smíření vedl provinciál řádu františkánů P. Jakub Sadílek a Petr Kácha, pastor regionu Střed v KS Praha. Následovala

F. Radkovský a P. Černý

1. října

KMS a ČEA vyhlásily den přímluv s půstem
za parlamentní volby. Křesťané se v tomto

rámci sešli na různých místech (např. Vsetín,
Česká Lípa, Ostrava, Havlíčkův Brod, Praha).
V Praze se sešla padesátka křesťanů z různých
koutů republiky a z různých církví v modlitebně místního KS. Tři bloky přímluv uvedli
dva bývalí senátoři, Zdeněk Papoušek a Libor
Michálek, a politolog Petr Kobylka. Dostatek
prostoru byl věnován modlitbám v malých
skupinkách. Na závěr uvedl redaktor Života
víry Tomáš Dittrich společnou proklamaci:
vyznání Boží svrchovanosti a prosbu o milost
pro naši zemi.

Aktivity
Kurzy Alfa

příručka, školicí videa a podpůrné materiály pro pořádání Alfy on-line
 nová příručka pro přípravu týmu (kompatibilní s filmovou sérií Alfy)
 propagační videa – zkušenosti pořadatelů
s kurzy Alfa; svědectví lidí, kteří se na Alfě
obrátili; doporučení osobností z křesťanského prostředí
V čele kanceláře kurzů Alfa v ČR stojí od
r. 2020 Veronika Filipová (ŘKC). Rada Alfy
funguje ve složení: Tadeusz Czudek (předseda,
CB), Mariusz Kuźniar (ŘKC), Veronika Filipová
(ŘKC), Roman Češka (ŘKC), Iva Jeníčková (KS),
Martin Hambálek (CB) a Přemysl Kramerius
(AS). S kanceláří dále spolupracuje Martin
Přibyl (správa a vývoj webu).
Podařilo se získat finance na nového spolupracovníka na částečný úvazek, který se zapojil do činnosti kanceláře na začátku roku 2022.
Počty poradců se podařilo navýšit z pěti na
jedenáct.
www.kurzyalfa.cz


Kurz Alfa je evangelizační
program, který od 90. let
v Česku využívá řada
sborů a farností v asi
10 denominacích.
V důsledku epidemie
covidu byl i v roce 2021 citelný úbytek kurzů.
Celkově bylo registrováno 33 kurzů (26 pro
dospělé, 7 pro mládež; v protestantských
církvích proběhlo 20 kurzů, v katolické církvi
13; prezenčně se pořádalo 21 kurzů, on-line
12). Na rozdíl od roku 2020, kdy pandemie
začala, byli pořadatelé ochotni a schopni přejít
v průběhu prezenčního kurzu na on-line formu
a kurz dokončit. Úspěchem je registrace téměř
30 nových pořadatelů.
V lednu 2021 kancelář kurzů Alfa v ČR ve
spolupráci s organizátory z celé republiky

Kurzy o vztazích

zorganizovala celonárodní Alfu on-line, které
se účastnilo téměř 60 hostů a 30 lidí z řad pořadatelů. V dubnu se konala on-line konference s mezinárodní účastí, na kterou se přihlásilo
přes 100 účastníků.
Vznikla také řada nových materiálů:

Celkový počet kurzů se v roce 2021 kvůli epidemii covidu snížil (43 kurzů oproti 102 před epidemií v r. 2019), propadlo se i množství prodaných materiálů (1080 oproti 2310 v r. 2019),
pořadatelé kurzů využívají materiály nakoupené už dříve. Byly využity všechny dary na pře-

klad nových videí, nyní tým shání drobné pravidelné dárce.
Byla dokončena česká verze nových Manželských večerů a Přípravy na manželství –
videa jsou pro vedoucí kurzu zdarma. Vyšly

Boha a jeho bezpodmínečné přijetí, vyřešit problémy, které si neseme z minulosti a vypořádat
se s opakujícími se vzorci hříšného chování.
V roce 2021 následoval Kurz milosti od autorů v čele se Stevem Gossem. Kurz je zaměřený
na pochopení Boží milosti a jejího dopadu na
život křesťana. Zdůrazňuje, že se nemusíme
snažit udělat na Boha a lidi dojem podáváním
výkonů. Účastníky vyzývá, aby se zbavili odsuzujících myšlenek a neustálého pocitu viny,
stali se lidmi, jakými je Bůh učinil, a sloužili
druhým z lásky.
www.svobodavkristu.cz

i nové zápisníky, příručky vedoucího, ukázky
kurzu a další materiály.
Na jaře probíhalo několik kurzů on-line
a bylo povzbuzující vidět, že je umí pořádat
stále vyšší počet společenství. Od listopadu
2021 se k týmu připojila Pavlína Bláhová, která
pečuje o facebook a instagram. Koordinátoři
kurzů Jakub a Dagmar Güttnerovi budou
pravděpodobně od léta 2023 pracovat jako
kazatelský pár, úvazek pro kurzy o vztazích si
o něco navýší.
Závěrečná zpráva je k dispozici na www.
manzelskevecery.cz/zaverecna-zprava-2021.

Web Svět víry

Kurz Svoboda v Kristu

V roce 2020 KMS
představila učednický
kurz Svoboda v Kristu
Neila. T. Andersona
a Stevea Gosse. Cílem kurzu je pomoci každému
křesťanovi stát se učedníkem, který nese ovoce
a žije naplněný život. Mj. pomáhá lépe poznat

Svět víry funguje od roku 2019. Jeho cílem je
oslovit internetovou generaci čtenářů, nabízet
jim informace,
zprostředkovávat
názory jiných
křesťanů, sdílet
životní příběhy
a srozumitelným způsobem
předávat biblické
hodnoty. Spolupracuje s redakcí Života víry
a s Rádiem 7.
www.svetviry.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 241 modlitebníků,


Přehled darů a členských příspěvků za rok 2021
 Členské příspěvky

AC Agapé Český Těšín
AC Bohumín
AC Frýdek-Místek
BJB Cvikov
CB Český Těšín
CB Dobruška
ECM Jihlava
ECM Litoměřice
KS Aš
KS Brno
KS Česká Lípa
KS Děčín
KS Havlíčkův Brod
KS Horažďovice

18 000
6 000
7 500
3 000
5 000
6 000
2 000
1 000
3 600
12 000
7 500
6 900
1 000
3 750

KS Cheb
3 400
KS Jindřichův Hradec
2 000
KS Jirkov
3 000
KS Klatovy
6 000
KS Krnov
3 000
KS Kutná Hora
12 000
KS Ostrava
10 000
KS Plzeň
12 000
KS Praha
42 300
KS Rakovník
4 800
KS Turnov
4 200
Nadace Mezin. potřeby 1 500
individuální členové
56 300
celkem
243 750

Dary
 na činnost KMS

GIVT.cz
2 140
Nadace Mezin. potřeby 80 650
Oční ordinace Brandýs
nad Labem
12 000
KS Děčín
7 000
KS Praha
100 000
WEJAHMED
5 000
soukromí dárci
406 717
celkem
613 507
 na KMS – podpora

vedoucí kanceláře
soukromí dárci
20 000

 na aktivitu

Svoboda v Kristu
soukromí dárci
6 500
 na vydávání materiálů

 na Křesťanskou

 na kurzy Alfa

konferenci
soukromí dárci

44 123

 na Dětskou konferenci

– provoz kanceláře
CB Český Těšín
30 000
KS Děčín
5 000
soukromí dárci
19 000
celkem
54 000

kurzů Svoboda v Kristu
soukromí dárci
12 000

soukromí dárci

 na aktivitu

 na kurzy Alfa

 na kurzy o vztazích

 na aktivitu Mokon
soukromí dárci
14 128

European Great Commission Collaboration
161 000
F-nadace
298 122
CB Benátky n. Jizerou
7 700
KS Praha
12 108
soukromí dárci
34 600
celkem
513 530

 na DVD Výchova dětí
soukromí dárci
10 000

30 dní modliteb
soukromí dárci
10 000

 na literaturu pro vězně
soukromí dárci
5 000

12 000

F-nadace
75 151
Jan Bíca – Samuel
5 000
CB Benátky n. Jizerou
700
soukromí dárci
11 100
celkem
91 951

Hospodaření
modlitbami je pokryto přes polovinu politiků
(166 z 316).
Aktuální modlitební témata jsou k dispozici na webu a na www.fb.com/adoptujsi.
V loňském roce jsme správu domény
předali Nadaci Credo, která pracuje na nové
grafické podobě webu. Tyto práce se protahují, takže jsme aktualizaci po podzimních
volbách provedli my.
 30 dní modliteb za svět islámu
Internetová modlitební příručka přeložená
z angličtiny povzbuzovala české křesťany
k mírumilovným žehnajícím přímluvám.
http://30dni.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 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 (2009).
Vydání z roku 2016 je částečně revidované.
Práce na revizi pokračovaly i v roce 2021,
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.

 na vydávání ŽV
soukromí dárci
335 936
 na ŽV – Kruh přátel
ECM Vimperk
1 100
KS Ostrava
2 400
soukromí dárci
377 552
celkem
381 052
 na Svět víry

soukromí dárci

9 500

Všem dárcům za jejich
štědrost děkujeme.

Účetní zpráva
za rok 2021
KMS účtuje v podvojném
účetnictví a má účetní
agendu vedenou střediskově podle jednotlivých
druhů činnosti. Tato zpráva
je předkládána ve zjednodušené formě.
K 31. 12. 2021 činila aktiva
3 129 843,42 Kč a pasiva
3 033 125,27 Kč.
Vlastní jmění organizace
činilo 1 075 616,24 Kč.
Výnosy roku 2021 činily
4 561 496,77 Kč a náklady
činily 4 464 778,62 Kč.
KMS vytvořila účetní zisk
96 718,15 Kč.
Základ daně činil 65 034 Kč.
Možnost snížení základu
daně byla uplatněna v plné
výši 65 034 Kč, daň z příjmů
tedy činila 0 Kč.
Jednotlivá střediska dosáhla
následujících hospodářských
výsledků:
Hospodářská činnost
(inzerce, typograf. zakázky,
prodej zboží)

Zpráva revizní
komise

výnosy 364 001,27 Kč,
náklady 336 480,47 Kč,
zisk 27 520,80 Kč.
Kurzy Svoboda v Kristu
výnosy 61 372,70 Kč,
náklady 23 856,30 Kč,
zisk 37 516,40 Kč.
Režie KMS
výnosy 890 888,46 Kč,
náklady 458 762,43 Kč,
zisk 432 126,03 Kč.
Akce KMS
výnosy 71 056,00 Kč,
náklady 148 690,16 Kč,
ztráta 77 634,13 Kč.
Křesťanská konference
výnosy 211 009,98 Kč,
náklady 317 198,28 Kč,
ztráta 106 188,30 Kč.
Kurzy Alfa a kurzy
o vztazích
výnosy 1 111 440,09 Kč,
náklady 1 207 104,55 Kč,
ztráta 95 664,46 Kč.
Časopis Život víry
výnosy 1 851 728,27 Kč,
náklady 1 972 686,46 Kč,
ztráta 120 958,19 Kč.
Zpracovali:
Ing. Lubomír Ondráček
a Bc. Milena Černá



















b) Účetní doklady
Byla provedena namátková
kontrola všech pokladních
dokladů a namátková konve složení: Mgr. Luděk
trola fyzických dokladů za
Richter,
celé období roku 2021 a byla
Ivo Chaloupek a Jiřina
provedena namátková konHomolková
trola přijatých i vydaných
Dne 7. dubna 2022 byla pro- faktur za rok 2021 a bankovvedena kontrola účetnictví ních výpisů.
KMS. Účetnictví je vedeno
v soustavě podvojného účet- 3. Závěr
Účetnictví KMS je vedeno
nictví v softwaru Pohoda.
v souladu s platnými předpi1. Předložené doklady
sy, kontrolou nebyly zjištěny
a zaměření kontroly
žádné nedostatky v účetnic účetní závěrka za rok
tví ani v hospodaření KMS.
2021
V roce 2021 byl vykázán
 účetní doklady
účetní zisk 96 718,15 Kč.
 daňové přiznání za rok
Hospodaření KMS je stabilní.
2021
Účetnictví je vedeno řádně
2. Zjištění
a na vysoké úrovni. Sestavy
a) Účetní výkazy
ze software „Pohoda“ jsou
Byla kontrolována rozvaha, přehledné a jsou velmi dobvýkaz zisku a ztrát, příře rozčleněné.
loha za rok 2021. ByMgr. Luděk Richter,
lo též kontrolováno daňoIvo Chaloupek
vé přiznání za rok 2021.
a Jiřina Homolková
Byly kontrolovány konečné zůstatky těchto sestav
V Praze
a rozvahových účtů. Všechdne 7. dubna 2022
ny zůstatky odpovídají účetnictví a i po formální stránce jsou tyto výkazy v pořádku. Výkazy byly
porovnány s předchozím
obdobím.

Členské příspěvky . . . . . .
Dary na činnost KMS
. . . . .
Dary na KMS – vedoucí kanceláře
. .
Dary na aktivitu Svoboda v Kristu . . .
Dary na vydávání materiálů Svoboda v Kristu
Dary na 30 dní modliteb
. . . .
Dary na Mokon . . . . . . .
Dary na literaturu pro vězně . . . .
Dary na Křesťanskou konferenci . . .
Dary na Dětskou konferenci . . . .
Dary na kurzy Alfa . . . . . .
Dary na provoz kanceláře Alfy . . .
Dary na kurzy o vztazích . . . . .
Dary na DVD Výchova dětí . . . .
Dary na vydávání Života víry . . . .
Dary na ŽV – Kruh přátel
. . . .
Dary na Svět víry . . . . . .
Rekapitulace

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

243 750
613 507
20 000
6 500
12 000
10 000
14 128
5 000
44 123
12 000
513 530
54 000
91 951
10 000
335 936
381 052
9 500
2 376 977

10,25 %
25,81 %
0,84 %
0,27 %
0,50 %
0,42 %
0,59 %
0,21 %
1,86 %
0,50 %
21,60 %
2,27 %
3,87 %
0,42 %
14,13 %
16,03 %
0,40 %
(celkem)

Vydavatelská
činnost
Časopis Život víry
Život víry je jediný český mezidenominační měsíčník.
Čtou ho křesťané z většiny 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 také audio verze, která
vzniká ve spolupráci s Rádiem 7.
 Jednotlivá čísla lze už osm let samostatně koupit v internetových
obchodech (např. Alza.cz, Palmknihy.cz aj.) ve formátu PDF,
od května 2019 také v audioverzi (MP3).
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 2021 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 Steve Goss, Rich Miller, Jude Grahamová:
Kurz milosti (průvodce účastníka)
 Dan Drápal: Co s penězi
 Dan Drápal: Být pastýřem
 Sam Allberry: Proč Bohu není jedno, s kým spím?
 Timothy L. Sanford: Musím být dokonalý
 Nicky a Sila Leeovi: Manželské večery
 Nicky a Sila Leeovi: Příprava na manželství
 Joan Shetlerová: Slovo přišlo v moci (2. vydání)
 Tony Kalmová: Najít svou cestu
Elektronické knihy
Na www.palmknihy.cz jsme přidali tituly,
které v r. 2021 vyšly v tištěné podobě.
Elektronické nosiče (KMS)
 Nicky a Sila Leeovi: Manželské večery (video)
 Nicky a Sila Leeovi: Příprava na manželství (video)
 Kurzy Alfa pro dospělé
Audiozáznamy akcí (digitální prodej)
 Křesťanská konference 2021 – Bez zadních vrátek
(audio a video záznam)
Záznamy jsou v prodeji např. na audioteka.com,
www.alza.cz nebo www.palmknihy.cz.

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







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  682 120 – 30 dní modliteb  682 510 – aktivita Svoboda v Kristu
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

