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POSELSTVÍ OD PRVNÍHO P¤EDSEDNICTVA

Drazí bratfii a sestry,

Svatí posledních dnÛ dostávají po mnoho let radu, aby se pfiipravili
na protivenství tím, Ïe si dají stranou nûjaké peníze. To nezmûrnû pfii-
spívá k jistotû a blahu. KaÏdá rodina má zodpovûdnost si sama zajistit
své potfieby v co nejvût‰ím moÏném rozsahu.

Povzbuzujeme vás, aÈ Ïijete kdekoli na svûtû, abyste se pfiipravovali na
protivenství tím, Ïe budete dbát na stav sv˘ch financí. Naléhavû vás vy-
z˘váme, abyste byli skromní ve sv˘ch v˘dajích; ukáznûte se pfii sv˘ch ná-
kupech, abyste se vyvarovali dluhu. Dluh splaÈte tak rychle, jak mÛÏete,
a osvoboìte se z tohoto podruãí. ·etfiete pravidelnû trochu penûz, abyste
si postupnû vybudovali finanãní rezervu.

KdyÏ jste splatili své dluhy a máte finanãní rezervu, i kdyÏ malou, vy i
va‰e rodina budete mít vût‰í pocit jistoty a budete mít v srdci více klidu.

KéÏ vám Pán Ïehná pfii správû rodinn˘ch financí.

První pfiedsednictvo



PLAËTE DESÁTKY A OBùTI
Úspû‰né vedení rodinn˘ch financí zaãíná placením

poctivého desátku a poskytováním ‰tûdr˘ch postních
obûtí. Pán slíbil, Ïe otevfie prÛduchy nebeské a vyleje
velká poÏehnání na ty, jiÏ vûrnû platí desátek a obûti
(viz Malachiá‰ 3:10).

VYVARUJTE SE DLUHÒ
Utrácejte ménû penûz, neÏ kolik vydûláte – to je pro

va‰i finanãní jistotu nezbytné. Vyvarujte se dluhu s v˘-
jimkou koupû skromného domku nebo bytu nebo za-
placení vzdûlání nebo jin˘ch Ïivotnû dÛleÏit˘ch potfieb.
·etfiete peníze, abyste si mohli koupit to, co potfiebuje-
te. Máte-li dluh, splaÈte ho tak rychle, jak je to moÏné. 

POUÎÍVEJTE ROZPOâET
Veìte si záznam o sv˘ch v˘dajích. Zaznamenávejte si

mûsíãní pfiíjmy a v˘daje a procházejte si je. Stanovte si,
jak zredukovat v˘daje za vûci, které nejsou nezbytné.

Tyto informace pouÏijte ke stanovení rodinného
rozpoãtu. Plánujte, co dáte jako pfiíspûvky Církvi, kolik
uspofiíte a kolik vydáte za jídlo, bydlení, energie a sluÏ-
by, dopravu, obleãení, poji‰tûní a tak dále. Ukáznûte se,
abyste Ïili v mezích rozpoãtu, kter˘ jste si naplánovali.
(Viz Pfiehled rodinného rozpoãtu na zadní stranû.)

VYTVO¤TE SI REZERVU
Postupnû si vytváfiejte finanãní rezervu a pouÏívejte ji

pouze v nouzov˘ch situacích. Spofiíte-li pravidelnû ma-
lou ãástku penûz, budete pfiekvapeni, jak za ãas vzroste.

UâTE âLENY RODINY
Uãte ãleny rodiny zásadám hospodafiení s financemi.

Zapojte je do sestavování rozpoãtu a stanovování ro-
dinn˘ch finanãních cílÛ. Uãte zásadám pilné práce,
stfiídmosti a spofiení. ZdÛrazÀujte v˘znam získání co
nejvy‰‰ího moÏného vzdûlání.

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO SPRÁVU RODINN¯CH FINANCÍ

P¤ÍJEM DLUHP¤ÍJEM DLUH



P¤EHLED RODINNÉHO ROZPOâTU

ROZPOâET NA
(mûsíc/rok)

Pfiíjem Plánovan˘ Skuteãn˘

Mzda/plat (po zdanûní)

Dal‰í pfiíjem

Celkov˘ pfiíjem

V˘daje Plánované Skuteãné

Desátky a obûti

Spofiení

Jídlo

Hypotéka nebo nájem

Energie a sluÏby

Doprava

Splátky dluhu

Poji‰tûní

Zdravotní v˘daje

Obleãení

·kolní v˘daje

Jiné

Celkové v˘daje

Pfiíjem minus v˘daje

Chcete-li dal‰í informace o rodinn˘ch 
financích, nav‰tivte stránky 

www.providentliving.org. 

• Dûlejte si rozpoãet na konkrétní ãasové období (napfiíklad t˘denní, ãtrnáctidenní, mûsíãní)
• Pravidelnû si rozpoãet procházejte.
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