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POSELSTVÍ OD PRVNÍHO P¤EDSEDNICTVA

Drazí bratfii a sestry,

Nebesk˘ Otec stvofiil tuto krásnou zemi se v‰í její hojností k na‰emu
prospûchu a k tomu, abychom tuto hojnost mohli vyuÏívat. Jeho zámû-
rem je zajistit na‰e potfieby, kdyÏ kráãíme s vírou a poslu‰ností. Láskyplnû
nám pfiikázal, „pfiipravte kaÏdou nutnou vûc“ (viz NaS 109:8), abychom,
kdyby pfii‰lo protivenství, se mohli postarat o sebe i o své bliÏní a aby-
chom mohli podporovat biskupy v jejich péãi o druhé.

Povzbuzujeme ãleny Církve na celém svûtû, aby se pfiipravili na proti-
venství v Ïivotû tím, Ïe budou mít základní zásobu potravin a vody a
urãité finanãní úspory.

Îádáme vás, abyste pfii skladování potravin a vody a pfii svém spofiení
byli moudfií. Nezacházejte do extrémÛ; není napfiíklad prozíravé zadluÏit
se, abyste mohli vytvofiit svou zásobu potravin najednou. S peãliv˘m plá-
nováním mÛÏete za nûjak˘ ãas vytvofiit domácí zásoby i finanãní rezervu.

Uvûdomujeme si, Ïe nûktefií z vás nemusíte mít pro takové zásoby fi-
nanãní zdroje nebo prostor. Nûkter˘m z vás mÛÏe zákon zakazovat skla-
dování velkého mnoÏství potravin. Povzbuzujeme vás, abyste skladovali
tolik, kolik vám okolnosti dovolují.

KéÏ vám Pán Ïehná pfii va‰em úsilí vytváfiet domácí zásoby.

První pfiedsednictvo



ZÁKLADNÍ POKYNY PRO VYTVÁ¤ENÍ
RODINN¯CH DOMÁCÍCH ZÁSOB

T¤ÍMùSÍâNÍ ZÁSOBA
Vybudujte si malou zásobu potravin, které jsou

souãástí va‰í normální kaÏdodenní stravy. Jedna moÏ-
nost, jak to lze uãinit, je koupit kaÏd˘ t˘den o nûco
více potravin, abyste si vytvofiili jednot˘denní zásobu
jídla. Potom svou zásobu mÛÏete postupnû zvût‰ovat,
aÏ bude staãit na tfii mûsíce. Tyto potraviny mají b˘t
postupnû v pfiíslu‰ném pofiadí spotfiebovávány, aby
se pfiede‰lo jejich zkaÏení.

PITNÁ VODA
Uskladnûte si pitnou vodu pro situace, kdy by

mohly b˘t zneãi‰tûny vodní zdroje nebo zastavena
dodávka vody.

Pokud voda pochází pfiímo z dobrého pfiedem
upraveného zdroje, není zapotfiebí Ïádného dal‰ího
ãi‰tûní, v opaãném pfiípadû vodu pfied pitím upravte.
Vodu skladujte v pevn˘ch, vodotûsn˘ch a nerozbit-
n˘ch nádobách. ZvaÏte pouÏití plastov˘ch lahví
pouÏívan˘ch na dÏusy a balenou pitnou vodu.

Nádoby s vodou neuchovávejte u tepeln˘ch zdrojÛ
a na pfiímém sluneãním svûtle.

FINANâNÍ REZERVA
Vytvofite si finanãní rezervu tím, Ïe kaÏd˘ t˘den

uspofiíte trochu penûz a postupnû tak na‰etfiíte pfii-
mûfienou ãástku (viz dokument Pfiipravte kaÏdou
nutnou vûc: Rodinné finance).

DLOUHODOBÁ ZÁSOBA
Pro dlouhodobé potfieby a tam, kde je to dovoleno,

postupnû vytváfiejte zásobu potravin, které vydrÏí
dlouhou dobu a které vám umoÏní, abyste pfieÏili,
napfiíklad zásoby p‰enice, bílé r˘Ïe a fazolí.

Tyto potraviny mohou ve vhodném obalu a pfii
správném uskladnûní na chladném a suchém místû
vydrÏet 30 i více let. âást tûchto potravin mÛÏete
spotfiebovávat v rámci své tfiímûsíãní zásoby.



Dal‰í informace o domácích zásobách 
získáte na webov˘ch stránkách 

www.providentliving.org. 

„Zorganisujte se; pfiipravte kaÏdou nutnou vûc; 

a zfiiìte dÛm, a to dÛm modlitby, 

dÛm pÛstu, dÛm víry, dÛm uãení, 

dÛm slávy, dÛm pofiádku, dÛm BoÏí.“ 

(NaS 109:8.)
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