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V Bystrém  15.1.2011 
 

Milí bratři a sestry, 

 

především Vám chceme poděkovat za dosavadní projevy náklonnosti a solidarity v souvislosti 
s vytopením naší bysterské modlitebny. Vážíme si toho především proto, že můžeme díky tomu 
hmatatelně vnímat, že v této složité situaci nejsme sami. Zároveň žasneme, jak veliký máme okruh 
přátel, kteří v našem sboru při různých pobytech a akcích přijali požehnání a povzbuzení ve vztahu s 
Kristem. 

Aktuální situace je asi taková, že se snažíme co nejlépe a zároveň nejrychleji modlitebnu 
vysušit, mimo jiné proto, že po teplých dnech má opět přijít mráz. S velkou vděčností jsme přijali 
pomoc v podobě zapůjčených vysoušečů z Jednoty bratrské a horkovzdušného agregátu z firmy 
našeho bratra Vašíčka. Dnes jsme zároveň odstranili nasáklou výplň stropu, která z velké části 
pamatuje praotce Balcara. Ač podle předběžných kalkulací vysoušení budovy jen v lednu bude stát 
přes 45 tisíc, nezbývá nám než v tomto úsilí pokračovat. 

Co se týče statiky budovy, přivolaný odborník konstatoval, že tato konkrétní nehoda zásadní 
vliv na statiku budovy neměla, ovšem pouze v případě, že vlhkost nebude ve stropě zůstávat moc 
dlouho. Po jeho návštěvě je nám jasné, že pokud bychom modlitebnu chtěli zachovat a plně využívat i 
nadále, není zřejmě pro nás možná varianta pouze nezbytné opravy do původního stavu. 

Kromě průběžného vysoušení tedy probíhá mezi členy sboru živá debata o principiálním 
řešení nastalé situace. Jsme rádi, že i někteří z vás se do této diskuse zapojili svým pohledem zvenčí. 
Ať se nakonec přikloníme k jakékoli variantě (zásadní rekonstrukce modlitebny nebo přesun sboru do 
Dobrušky), je nám už teď jasné, že máme před sebou hodně velkou investici. 

Ať se nakonec rozhodneme jakkoli, chtěli bychom Vás poprosit o mimořádnou finanční pomoc 
– při vědomí mnoha dalších potřeb i současné ekonomické situace. V případě, že byste nám v naší 
situaci chtěli pomoci, budeme rádi za jakýkoli finanční dar, případně nabídku půjčky. 

Dary od sbor ů i jednotlivc ů můžete posílat na náš sborový účet 124 3370 369/0800, jako 
variabilní symbol uvést číslo 82. 

Kromě takových darů ovšem v tuto chvíli potřebujeme především modlitební podporu a prosby 
za moudrost i zachování bratrské lásky, aby to zásadní rozhodnutí o budoucnosti modlitebny prospělo 
jak duchovnímu zdraví sboru, tak práci zvěstování evangelia v našem regionu. 

 

Za veškeré projevy Vaší náklonnosti a podpory jsme velice vděční. 

 

jménem sboru CB v Bystrém 

Roman Toušek, kazatel 
 
 

 
PS: Aktuální d ění v Bystrém je možno sledovat na naší stránce www.cb.cz/bystre .  


