Rázem se otevřely
všechny dveře
a všem vězňům spadla
pouta.

MOC VDĚČNOSTI
Úvodní text je z příběhu Pavla a Silase, kteří byli uvězněni pro
svou víru. Ve vězení nebyli sami, ale spolu s nimi tam také byli zloději, možná vrazi a další vězni, kteří se dopustili nějakého bezpráví.
Pavel se Silasem, přestože byli uvězněni, vzdávali čest Bohu a chválili
jej písněmi a v modlitbách. Po nějakém čase přišlo zemětřesení a
všem se uvolnily pouta a otevřely se dveře vězení. Nikdo však neutekl. Zdá se to být neuvěřitelné. Vzpomínám si jak mi kdysi vyprávěl
Radek Smetana o návštěvě jedné věznice, tuším v Argentině, kde se
stalo něco podobného, tedy obrazně. Díky pár vězňům, kteří uvěřili a
i v prostředí vězení a začali oslavovat Boha, se proměnila celá věznice, respektive vězňové v ní. Vyprávěl mi, jaká atmosféra pokoje a
radosti byla cítit z toho prostředí. Ačkoli vězňové museli dokončit
své tresty, vnitřně byli svobodní. Zdi vězení na ně neměly žádný vliv.
Je skutečně pravdou, že vnější svoboda nemusí znamenat, že
jsme uvnitř svobodní, stejně tak, vnitřní svoboda nemusí být ovlivněna vnějšími okolnostmi. Někdy mohou vnější okolnosti znamenat
chudobu, osamocení, ztrátu práce nebo vztahu, někdy omezení pohybu (nemoc, totalitu, atp.). Nechci říct, že je špatné prožívat i vnější
svobodu, ale je otázkou, jak reagujeme na její ztrátu. Pavel a Silas
chválili Boha. Nemyslím si, že to dělali jako program, který mají nahraný jako ideologii. Jistě prožívali i obavy, úzkost. To, že chválili Boha, věřím odpovídalo jejich vztahu k Bohu, míře poznání jeho dobroty a reality bytí Božího království. Věřili, že je nic nemůže oddělit od
lásky Boží, jak později Pavel napsal v listu Římanům. Ale v tom ve všem
slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani
život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná
moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás
odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Zároveň je vězení neoddělilo od poslání, kterému ze srdce věřili, to
je, přinášet druhým naději o svobodě v Ježíši.
Sám jsem poznal, jakou má chvála a vděčnost moc. Je schopna
změnit nás samotné, ale i svět kolem nás. Když Pavel se Silasem
chválili Boha, spadly pouta ne jen jim, ale i jejich spoluvězňům. Nejhorším vězením je zloba, hořkost, beznaděj, samota, výčitky, sebelítost, život bez smyslu. Pavel ze Silasem nedělali nic převratného, dokonce ani neutěšovali spoluvězně, nekázali jim, to jediné co dělali,
je, že dávali najevo svou vděčnost a chválu tomu, kdo byl, je a také
přijde a on přišel v „zemětřesení“ a sňal pouta a vyvedl zajatce na
svobodu. Stejnou svobodu vydobyl Ježíš pro každého z nás, tím že
přišel do našich životů. Buďme vděčni!
Petr Král

ZAČÁTKY SLUŽBY TCi VE VĚZNICÍCH
Někdy v roce 1994 jsem se dozvěděl od S. Cichého pastora AC Třinec o semináři pro duchovní pracovníky, kazatele a pastory. Tento
seminář pořádala vznikající VDP - rozuměj Vězeňská duchovenská péče. Nevím, zda toto setkání bylo na Mírově, nebo Opavě či v Ralsku.
Součástí těchto setkání byla prohlídka věznice a
její představení ředitelem a pak zamyšlení, sdílení duchovních s jejich zkušeností se službou
ve věznicích. Také jsem osobně jako soukromá
osoba navštívil pár odsouzených, se kterými
jsem si dopisoval. Toto jsou myslím začátky
služby TC ve věznici.
V roce 1995-6 se TC stalo členem VDP, kde nás
významně podporovalo vedení v čele s Bohdanem Pivoňkou a Renatou Balcarovou. Začali
jsme tedy jezdit, já a Petr Ministr, do vazební
věznice v Ostravě kde sloužil bratr Orawski
z CB a do věznice Ostrava – Heřmanice. Naše
služba v Heřmanicích se začala rozvíjet také
díky tomu, že náš klient- student Jirka Z., který
byl v programu TC Tyra, musel jít do věznice
za staré prohřešky. Jirka toto bral jako Boží výzvu kázat evangelium ve věznici. Celý sbor KC
Těšín, tehdy ještě AC I., se za něj před nástupem trestu modlil. Na naše setkání chodilo cca.

20-30 lidí a Bůh se dotýkal těchto mužů. Radost
jsme měli z Jirky, který byl nadšený a svědčil
všem o tom, co pro něj JK. udělal a mělo to své
ovoce. Jirka přivedl na naše setkání Luďka P, který byl nadšen z toho, že v Kristu mohl přijmout
odpuštění hříchů a evidentně zářil. K Jirkovi a
Luďkovi pak přibyl Jirka P., kterého znal Jirka
z minulosti. Z jejich popudu pak vznikl traktát
„Musím zkusit všechno“ a „Sám ač obklopen lidmi.“, který Luděk nakreslil. Tento traktát používáme dodnes. Vedle různých aktivit jsme tam také
začali devíti krokový program, jak se zbavit závislosti s názvem „Bod obratu“. Vedení věznice nám
vycházelo vstříc prostřednictvím p. Kadlece a p.
Papřokové, za což jsme velmi vděčni. Událo se
mnoho věcí a na co opravdu rád vzpomínám, byla
spolupráce mezi církvemi a s kaplany bratrem J.
Kočnarem, E. Moravem, br. Průšou atd. V této
souvislosti si vzpomínám, že jsme uskutečnili
křest a velkým zážitkem pro nás bylo, jak se jeden
obrovský bratr dokázal ponořit – vtěsnat do nádoby na prádlo, ve které se křest konal. Hladina vody
se nad ním opravdu zavřela. Mnozí další, kterým
jsme sloužili, jsou členy církve, mají rodiny. Bůh
je Bohem naděje a druhé šance.
Ivan Vlachynský

Služba vězňům dnes
Po – té, co jsme se s rodinou přestěhovali do Šluknova jsem
přemýšlel zda-li nezačít opět se službou ve věznicích, ale nepodnikal jsem k tomu žádné kroky. Pravda, sporadicky jsem jel
spolu s bývalým studentem Lukášem nebo Dušanem do věznice, kde mohli říci své svědectví, které bylo vždy silné a dotýkalo
se odsouzených, ale jinak nic. Teď na podzim jsem byl 2x po
sobě s Fandou Novotným ve věznici na Moravě. Jednou v Heřmanicích, kde jsem se sdílel božím slovem a prezentoval TC
cca 24 mužům z toho 14-ti mladistvým, kteří přišli dobrovolně.
Potkal jsem tam po letech Amiga, bratra, který se vrací k Bohu.
Také návštěva ženské věznice v Opavě byla povzbuzením, kdy
nás pozvala soc. pracovnice a mohli jsme stát před více než 50 ti ženami, které se zajímali o pomoc v TC a mohli slyšet evangelium.
Přesto mě překvapilo, že cca. před třemi týdny jsem do mailu
dostal přeposlanou pozvánku od Petra K. na seminář – Reflexe
vězeňské duchovní služby a péče , pořádaný výborem pro zdravotnictví a soc. Politiku ve spolupráci s Vězeňskou duchovenskou službou. Tento seminář se konal na půdě senátu ČR .
Rozhodl jsem se tam tedy jet spolu s Dušanem Čičkem.

Po příchodu do senátu jsme se přivítali s Janem Kočnarem,
kaplanem věznice Heřmanice, se kterým se známe skoro 20
let a Dušan v Heřmanicích vydal život Kristu.
V senátu na nás dechla atmosféra výjimečnosti místa a nepatřičnosti nacházet se v prostorách kde se tvoří historie našeho
národa. Mezi pozvanými byli Biskupové, kněží, kazatelé, brigádní generál Vězeňské služby, policisté, spřátelené organizace, ale také bývalí odsouzení. Seminář začal pozdravem senátora MUDr. Lumíra Kantora, který tento seminář inicioval. Překvapila mne pokora s jakou přistupoval tento muž k nám a naší
službě ve věznicích. Celý seminář byl v duchu oslav 20 let
VDP - Vězeňské a duchovenské péče. Ve vystoupeních bylo
vidět, že VDP udělalo velký pokrok směrem k propojení s Vězeňskou službou, kdy na počátku devadesátých let byla nedůvěra a někdy i posměch, ze strany Vězeňského personálu, což
krátce sdílel i Bohdan Pivoňka - bývalý předseda VDP. Povzbuzením pro mne bylo vystoupení policejního důstojníka, který se hrdě hlásil k víře a vyjádřil touhu po tom, aby kaplani kromě armády, nemocnic a věznic byli také v řadách policie.
Během přestávky jsme se mohli pozdravit s Pavlem Kočnarem
předsedou VDS (kaplani na plný úvazek), který taky hrál roli v
Dušanově životě, za mřížemi ve Vinařicích.
Před diskuzí byl plánovaně dán prostor třem bývalým odsouzeným, aby sdíleli svá svědectví a zkušenosti. Zvláště mne zaujalo jak jeden z nich vytvořil stránky pro rodiny odsouzených a
komunikaci s nimi s denní návštěvností 300… Všichni bývalí
odsouzení uznali svou vinu, prošli procesem proměny a zapojili
se do společnosti . Nečekaně byl vyzván Dušan, aby se také
sdílel, byl překvapen a tak mohl říci jak ho Bůh vysvobodil ze
závislosti na drogách.
Na závěr semináře byla pořádána výstava fotografií prof. Jiřího
Štraita s názvem Ze tmy ke světlu. z prostředí věznic a služby
kaplanů . Doporučuji se na ni podívat, pro veřejnost je to téma
spíše neznámou.
Během dne i na závěr byl čas na rozhovory a tak jsem se mohl
seznámit s novým předsedou VDP Pavlem Zvolánkem. Jako TC
bychom chtěli začít blíže spolupracovat s VDP a sloužit ve věznicích cíleněji, nabídnout program Bod Obratu atp.
Ze semináře jsme oba odjížděli povzbuzeni s tím, co Bůh dělá v
životech lidí kolem nás a to i těch, kterým byla dána moc- autorita v tomto národě.
Pokud Ti leží tato služba na srdci, můžeš se modlit za setkání s
výkonným výborem VDP a VDS na kterém budeme prezentovat
TC a bavit se o možnostech spolupráce .
Ivan Vlachynský

Studenti prosí o modlitby:

Pravidelné modlitby za tým pracovníků:

Radim: prosí o modlitby, aby mu rodina odpustila a mohl s ní opět navázat kontakt

- aby s Boží pomocí zvládal všechny nároky služby – organizační, poradenské atp.

Míra : modlitby za Tomina zdraví (operace, aby vše dopadlo dobře)

- aby fungovala dobře vzájemná spolupráce, aby si jeden druhému byli oporou a povzbuzením

Jirka : aby do programu přišli noví studenti
Vojta : za vztahy s rodiči, vztahy jsou napjaté

- aby Bůh sladil všechna obdarování a schopnosti pracovníků ve prospěch služby Bohu
a jeho dětem, včetně těch, kdo zůstávají zatím nevěřící

Marek : modlitby za zdraví a za studenty, aby vydrželi v programu až do úspěšného
ukončení

- aby služebníci byli zaměřeni na věci, které jsou středem pozornosti Ježíše Krista

František : modlitby za děti v Africe a za ty, kdo trpí válkou a hladem

- aby služebníci sloužili v moci a v Duchu – byli plni Ducha svatého, odvahy a víry

Roman : za jeho zdraví i zdraví blízkých, a aby mu dal Bůh sílu splnit všechny jeho cíle

- aby byli světlem a inspirací těm, kdo přicházejí do programu

Modlíme se za studenty v programu:
- aby zažili setkání s živým Bohem, prožili Boží přítomnost a byli dotčeni Jeho láskou a
zájmem o ně, za zdraví studentů (Romana v současné době obzvláště), aby studenti
porozuměli tomu, co je to být „učedníkem Ježíše Krista“, aby měli porozumění Božího
slova a to, co pochopí, aby s důvěrou v Boha ve svých životech aplikovali, aby se rozhodli odvrátit od starého způsobu myšlení a života, byli ochotni „zemřít sami sobě“, a
tak získali nový život, modlíme se za jejich vztahy, za odvahu stát se pokornými a tichými , aby ve středisku byla Boží bázeň , aby spolupracovali na své proměně, aby se
studenti naučili s důvěrou obracet na Krista se všemi svými žádostmi a potřebami a
zakusili množství vyslyšených modliteb, za odvahu studentů převzít odpovědnost za
svůj život a neobviňovat druhé, okolnosti atp.)

- aby přes všechny nároky a někdy i těžkosti ve službě jim hořelo srdce pro Boha

- potřebujeme hodně trpělivosti, odvahy a moudrosti v jednání se studenty programu,
- aby Bůh chránil služebníky a jejich rodiny od zlého a naplnil potřeby, které mají
(včetně zdraví a odpočinku...)
- potřebujeme od Boha sílu čelit frustraci, když se ne vše daří, jak bychom rádi (pokud
možno, aby se ta zklamání nepřenášela do atmosféry v rodinách a ve středisku)
Modlitby za středisko TCI
- modlitby za prostředky na provoz střediska, mzdy pracovníků

- modlitby za vedení (P.Král) – ochrana na cestách, moudrost v jednáních týkajících se
TCI na všech úrovních
- modlíme se za růst a požehnání a Boží ochranu Jeho díla
- modlíme se za službu služebníků na ulicích, kteří chtějí rozšířit svou službu i mimo
Ústí nad Labem (do Liberce...)

Děkujeme všem Vám, kteří nás podporujete finančně, dobrým slovem, zapojením se do
služby ztraceným ve vašich městech, pravidelnou modlitbou. Jsme za vás vděčni a budeme rádi, když vaši přízeň neztratíme i v dalším roce. Věříme, že naše práce není zbytečná
a přináší mnoha lidem novou naději do života. Střediskem projde ročně více než 35
mužů, kteří mají možnost slyšet evangelium, setkat se s Boží mocí a začít pracovat na
novém životě bez závislosti. Ne všem se to na první pokus povede, ale většina z nich již
ví, že svobodu mohou získat. Pokud nás chcete podpořit jednorázově nebo pravidelně
klikněte zde: „Středisko Šluknov“.

P r o p o j s e s g e n e r a c í s v é h o m ě s ta n e b o r e g i o n u
Často se nás lidé ptají, proč se závislý rozhodne jít se sebou něco udělat . Odpověď je v zásadě jednoduchá, najde se
někdo, kdo předá „správné informace“
Petr: „Vyhledat pomoc mi pomohl můj dlouholetý přítel, už jsem nezvládal
svůj život na drogách…“ Jana: „Moje rodina mne přesvědčila, ať se sebou už něco udělám…“ Tomáš: „Byl jsem zoufalý,
prohrál jsem spoustu peněz a chtěl už svůj život ukončit, v církvi, kam jsem zašel, mi dali kontakt na pomoc.“ Honza:
„Moje manželka…“ Jiří: „ Můj kolega v práci…“ Marcela: „Moje přítelkyně z církve…“ Marek: „Můj kamarád …“

C o m ů ž e š u d ě l at ?
1.

Prosím stáhněte si číslo na help-linku do svého telefonu helpline 732 734 623

2.

Předejte tyto informace lidem s problémy ve své blízkosti (škola, práce, přátelé, rodina)

3.

Potřebujeme kreativní lidi do mediálního a PR týmu, pokud chceš vidět v naší zemi změnu, připoj se k nám!!!

Jeden člověk nezmůže mnoho, ale může ovlivnit své nejbližší okolí.
Projekt propojené generace se zrodil z přemýšlení o tom, jak nejjednodušeji dostat k závislému nebo jeho blízkému informaci o tom, že
je v jeho okolí nějaká pomoc. Většina lidí vyhledá pomoc díky lidem
ze svého okolí, kteří je povzbudí nebo jim dají informaci, kde hledat
pomoc. Zároveň věříme, že je možné ovlivnit budoucí generace...

Někdy stačí jen předat tu správnou informaci! Chceš se stát součástí Propojené generace? Kontaktuj nás!!!
propojenagenerace@gmail.com

734 369 120

2,3 mil. denních kuřáků
1 mil. lidí v riziku konzumace alkoholu, 500tis.
ve vysokém riziku, přes 100 tis. denních
konzumentů nadměrných dávek alkoholu.
120 tis. problémových uživatelů konopí
900 tis. lidí zneužívajících sedativa a hypnotika
45. tis. injekčních uživatelů drog
500 tis. osob v riziku vzniku problémového hráčství, cca 100 tis. patologických hráčů

