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V Bystrém 4.9.2013 

 

 

Milí přátelé, 

zní to neuvěřitelně, ale od 1.9.2013 se opět scházíme v naší modlitebně. Pravda, „rekonstrukce“ té 

staré byla trochu náročnější, než si mnozí dovedou představit, ale díky Boží dobrotě a náklonnosti 

mnohých lidí můžeme konstatovat, že dílo se podařilo a stavba Elady je již minulostí.  

Vyjádřeno historickými fakty: v září 2011 jsme obdrželi stavební povolení, v květnu 2012 jsme 

svépomocí zbourali starou modlitebnu, v červnu 2012 jsme staveniště předali generálnímu 

dodavateli - firmě Kerson z Dobrého, 28.8.2013 jsme dostali potvrzení o kolaudaci, 1.9.2013 se 

v Eladě uskutečnila první bohoslužba a 2.9.2013 kromě slavnostního otevření budovy a dne 

otevřených dveří začala v Eladě fungovat nová mateřská škola Trivium Plus. 

I díky Vaší podpoře jsme z celkové částky 20,3 mil Kč byli schopni zaplatit více než polovinu z darů. 

Zbývající část žel platíme v souladu s předchozími propočty z půjček a úvěrů, z čehož vyplývá, že ještě 

přibližně 15 let budeme Eladu splácet. Ale i v tom doufáme v Boží pomoc i v pomoc mnohých našich 

přátel. 

Velice si vážíme Vaší náklonnosti, a proto bychom byli rádi, kdybyste se do Elady často vraceli jako do 

svého dalšího domova. Nestavěli jsme jen modlitebnu pro naše potřeby, ale víceúčelovou budovu, 

která by měla být nástrojem naší služby lidem a místem setkávání, jak s lidmi, tak s Bohem. Již teď 

máme připravenou celou řadu kulturních, společenských, vzdělávacích i duchovních aktivit a akcí, 

díky kterým se nám snad podaří pozvednout celkovou úroveň života lidí v našem podhorském 

regionu. Vše podstatné bude i nadále zveřejňováno na webu www.elada.cz, kde najdete i fotografie a 

ohlasy médií ze slavnostního otevření Elady. 

Jsme rádi, že jste se připojili k velkému zástupu těch, kteří s námi nesli a nesou tíhu stavby Elady a 

přejeme Vám, abyste do svého života mohli přijmout požehnání Hospodina, který na žádný projev 

lidské dobroty nezapomíná. 

 

 

 

 

Děkujeme za Vaši náklonnost a pomoc. 

Za sbor CB v Bystrém 

 

Mgr. Roman Toušek 

kazatel a správce sboru 


