
Sborové hledání
(týden modliteb a půstu)

Vedení sboru vyzývá sbor k modlitbám a půstu
- za hledání Božího vedení a směrování našeho sboru
- za pomoc v řešení současné finanční krize
- za nápravu a obnovení vzájemných vztahů
- za Boží pomoc v otázkách správy nám svěřených prostředků

Zhodnocení finanční situace  
• Vloni na podzim původní návrh rozpočtu na rok 2008 předpokládal schodek hospodaření ve výši 

více než - 2,000.000 Kč při zachování všech aktivit a služebníků. Mezi hlavní příčiny tak velkého 
schodku lze počítat: ukončení přispívání  na dostavbu sborového domu od partnerského sbor CCC, 
ukončení  podpory  ze  strukturálních  fondů  na  projekt  Velryba,  předpoklad  snížení  zisků 
z knihkupectví, předpoklad snížení jednorázových příjmů z pronájmu sborového domu. 

• Vedení sboru se tehdy rozhodlo odstartovat řadu strukturálních změn a úsporných opatření, které by 
vedly k vyrovnání tohoto schodku a přitom by nebyly ohroženy klíčové oblasti našeho sboru. I přes 
omezení provozních nákladů, propuštění několika služebníků, rozložení splácení úvěru se podařilo 
ztrátu v roce 2008 snížit jen na  - 979.000 Kč.

• Finančním výsledkem těchto změn je skutečnost, že se nám na následující rok, a potažmo další roky, 
podařilo upravit rozpočet, který počítá s deficitem – tedy schodkem kolem 600.000 Kč ročně. To je 
stále vysoké číslo, ale už je pouze zhruba čtvrtinou toho, co bylo minule. Všechny, kteří na všech 
změnách pracovali, to stálo mnoho sil. Pro náš sbor to dočasně znamená určité ohrožení jeho chodu, 
přičemž ale nesmíme opomenout zmínit  požehnání v podobě aktivních kroků ve struktuře sboru, 
které by se jinak neučinily. Zároveň tyto změny, znamenají určitý RESTART, při němž začíná nová 
etapa života sboru,  kdy,  jak věříme, budou do služeb vstupovat  noví lidé,  kteří  převezmou část 
odpovědnosti.

• Letošní  rok jsme při hospodaření  spotřebovali  všechny rezervy,  které jsou nutné k chodu našich 
knihkupectví a sboru. Knihkupectví nám přináší pěkné zisky, ale ty se projeví až na konci roku, 
proto musí mít během roku rezervu.  Nutná rezerva dělá kolem 500.000 Kč. Nadto ještě do konce 
roku spotřebujeme dalších cca 200.000 Kč, které pokryjí ztrátu letošního roku. 

Hledání řešení finanční situace
• Zajištění provozní rezervy a pokrytí ztráty hospodaření v letošním roce

 HR oslovuje některé lidi ze sboru ke krátkodobé návratné půjčce (do konce června 2009). Zatím je 
získán příslib na 400 tisíc korun. Už teď však musíme myslet na to, jak a kde peníze na vrácení této 
krátkodobé půjčky získáme. Nemáme zatím jasnou variantu. Je možné použít prostředky získané 
fundraisingem (viz projekt 100 svědectví), pronájmem horního patra domu v Janáčkově ulici apod.. 

• Plánovaná ztráta roku 2009 – cca 600 tisíc
Jde o 50.000 Kč měsíčně. Budeme hledat další možnosti, kde snížit náklady, ale zřejmě už jde o 
zásahy do klíčových oblastí. Jako další možné řešení vidíme závazek, kterým bychom pokryli ztrátu. 
Možná bychom mezi námi našli 50 lidí, kteří by se na rok zavázali zaplatit měsíčně kromě desátků 
také 1.000 Kč navíc a tím zajistit vyrovnání našeho rozpočtu. 
Jako krajní  řešení  se nabízí  prodej  domu v Janáčkově ulici.  Za ten bychom mohli  utržit  peníze, 
kterými bychom možná splatili  celý úvěr  a dostali  se do vyrovnaného rozpočtu.  Zdá se nám to 
ovšem jako to poslední  řešení,  protože bychom ztratili  krásné knihkupectví,  skrze které nás lidi 
z našeho města znají, mají rádi, a které nám také přináší peníze.

Hledání směru
• Je pro nás důležité kam jako sbor jdeme! Rozpoznávat kam nás Pán Bůh vede. Když toto budeme 

vědět, tak nám to pomůže i v rozhodování ohledně finanční situace. Vnímáme svoji zodpovědnost za 
vedení  sboru.  Jako  vedení  procházíme  procesem,  kdy  hledáme,  zápasíme  a  očekáváme  Boží 
odpovědi.  Chceme,  abychom  všichni  (celý  sbor)  byli  zapojeni  do  tohoto  hledání.  Proto  Vás 
vyzýváme ke společnému hledání na modlitbách.



Týden modliteb a půstu
• Pro naši situaci potřebujeme sílu, víru a moudrost od Pána Boha pro nás všechny a zejména pro ty, 

kteří stojí v čele, a proto vás nyní vyzýváme k týdnu modliteb a půstu. Věříme, že nás Pán Bůh touto 
složitou situací provede a dá nám východisko, tak jako mnohokrát před tím. 

• V modlitbách  prosím  mysleme  na  to,  že  náš  sbor  potřebuje  mnohá  uzdravení  –  patří  do  toho 
uzdravení vztahů, uzdravení jednoty, uzdravení ve vztahu k Písmu svatému – aby ono bylo pro nás 
skutečnou autoritou. Mnozí jsme ztratili první lásku, pojďme jí hledat na kolenou. 

• Bratři a sestry, Pán Bůh nám velice požehnal a žehná – jen si uvědomme, kolik do sboru přichází 
nových lidí. Kolik mladých, ale i lidí starší generace oslovuje evangelium. Potřebujeme zajistit péči 
o ně. Nenechat je růst jen tak. To je výzva pro každého z nás. Modleme se tedy i za naše místo ve 
službě, aby všichni, kdo přicházíme k Pánu, jsme mohli růst ve víře a v poznání našeho Pána a tím 
mezi námi rostlo Boží království. 

• Pán Bůh nám dal touhu přinášet evangelium lidem v našem okolí, položil nám na srdce, že máme 
pečovat o lidi, aby tito lidé mohli evangelium nést dál. To je to, co máme dělat a v tom jsme silní – 
nenechme si toto bohatství, tuto vůni našeho sboru  vzít. Proto jsme postavili sborový dům, který má 
být velkým nástrojem v Božím království. nedivme se, že tyto problémy máme. V Božím království 
to  nikdy  nejde  jednoduše.  Vždy  jsou  to  velké  zápasy  –  a  my  jeden  z nich  nyní  prožíváme. 
Nepřestávejme  bojovat,  neskládejme  zbraně.  A  naše  vítězství  vyhráváme  ne  v precizním 
organizování, ale na modlitbách. Pojďme se modlit, pojďme Pánu Bohu všechno říci a vyznávat a 
prosit za odpuštění a za novou sílu. JE k tomu velká příležitost.   

Možnosti jak se zapojit
• Modlitbami a posty

Budu se modlit v ……………………….

Budu se postit v ……………………….

Rozvrh modlitebních setkání ve sborovém domě (vždy v oranžové klubovně)

Datum Den Čas
29.září Pondělí 7:00
30.září Úterý 19:00
1.října Středa 7:00
2.října Čtvrtek 19:00
3.října Pátek 7:00
4.října Sobota 19:00
5.října Neděle 8:00

• Svědectvím do projektu 100 Svědectví
Na e-mailové adresy  lucie.rehorova@kam.cz nebo  o.svatos@gmail.com můžete zasílat svá osobní 
Boží svědectví, nebo je můžete předat osobně Lucii Řehořové.

• Nápravou a prohloubením vzájemných vztahů

Budu aktivně usilovat o proměnu mého vztahu s ………………………………..

• Sdílením svých názor nebo návrhů jak postupovat

Své návrhy a názory můžete sdílet  v rámci modlitebních sborových setkání nebo je sdělit  přímo 
těmto bratřím: 
Martin Běle (tel. 774 670 323)
Vladimír Moroz (tel. 777 782 848)
Richard Váňa (608 405 252) 
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