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Milí přátelé,

setkáváme se opět v Novém roce.
Chceme Vám popřát hodně moudrosti a
správných rozhodnutí.

Děkujeme Vám, že nás stále podporujete a
tím vyjadřujete víru, že má smysl poskytnout pomoc každému člověku, který se ocitl v
problémech závislosti a beznaděje.

Kazatel 11:1 Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.
Toto hebrejské přísloví hovoří o jednom skvělém a důležitém principu.
Citovaný verš nás nabádá k
tomu, abychom (obrazně
řečeno) některé věci v životě
pouštěli. Tím se může myslet
cokoliv — ať už se něčeho
vzdát či do něčeho investovat (čas, peníze, úsilí), pochopitelně pro Boží království.
A protože Bůh odměňuje ty,
co ho hledají, můžeme se v
životě shledat s výsledky
toho, pro co jsme se rozhodli. Někdy to může být velmi
rychle, jindy až po mnoha
dnech, v některých případech až v nebi.

Ale je dobré vždy vědět, že kterým se setkal právě na
cokoliv děláme pro Pána, tomto výjezdu.
není marné.
Rodiče tohoto chlapce byli
V souvislosti s tím bych rád tímto rozhodnutím natolik
zmínil jeden příběh z minulé- dojati, že se rozhodli Martina
ho měsíce.
požehnat více než ostatní.
Proto mu koupili dar ve dvojPři jednom z výjezdů jsme násobné částce oproti ostatnavštívili sbor AC Liberec. ním studentům.
Domluvilo se, že studenti
sepíší, co by si přáli k Váno- Martin a ostatní studenti,
cům a lidé ze sboru jim dá- kteří jsou většinou krátce
rek zajistí. Každý si napsal věřící, mohli v praxi prožít a
určitou věc do výše dvou set zakusit Boží principy.
korun.
Dávejte, a bude vám dáno;
Jeden z našich studentů dobrá míra, natlačená, na(Martin) trval na tom, že třesená, vrchovatá vám
žádný dárek nechce. Ale rád bude dána do klína (Lk
ty peníze, za které by se 6,38)
koupil pro něj dar, věnuje
David Láník
jednomu malému chlapci, se

REPORT

Prosinec 2017

Teen Challenge Šluknov

Co se událo ve středisku
během prosince

Co se událo během prosince
Během prosince bylo v programu 13 studentů.
Dva studenti úspěšně ukončili program a postoupili do
následného programu pomocníka TC.
Proběhlo týmové Vánoční
setkání všech služebníků a
pracovníků. Navzájem jsme
se obdarovali. Byl to super
čas.
Ve středisku jsme mohli
společně prožít skvělý Vánoční čas. Od rána probíhali
přípravy na štědrovečerní
večeři - uklízení, pečení,
vaření, výzdoby.
Štědrovečerní program proběhl jako obvykle v rodinné
atmosféře. Společně se studenty se slavností večeře
účastnili dvě rodiny.
Následovalo rozdávání dár-

ků, čehož se zhostil malý Vojta, syn pracovníka. Letos jsme
získali dárky ze sboru AC Liberec, za což velmi děkujeme.
Díky Vaší štědrosti si studenti
mohli jednotlivě napsat, co by
si přáli, a to také dostali. Navíc
někteří sympatizanti naší práce přinesli různé dárky pro
studenty, takže nadílka byla
opravdu bohatá.
Studenti si vánoční čas velmi
užili, byli vděční a možná i
trochu přibrali :-) Díky posíláme také lidem ze sboru AC
Čáslav za výborné cukroví.
Naším letitým zvykem je večerní bohoslužba pro místní obyvatelstvo Císařského v místním kostelíku. Ve 22 hodin
přišlo do 20 lidí, kteří měli
možnost slyšet evangelium.
Také jsme společně oslavili
Silvestr. Drtivá většina studentů doposud trávila Silvestr
divokým způsobem, kdy si
veselí navozovali za pomoci
alkoholu či omamných látek.
Nyní mohli prožít, že se dá
veselit a radovat i jiným způsobem. Hrály se hry a proběhly
různé aktivity, ve kterých jsme
se společně bavili a pořádně
zasmáli.
Také proběhla se vánoční
přespávačka Dětského centra
ve sboru AC Varnsdorf, na
které bylo 15 dětí. Během
jsme realizovali večerní hru ve
městě, soutěže, slavnostní
oběd a každý si odnesl dárek.

