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ÚVODNÍK
Prázdniny skončily, pro
středisko tím skončil
čas dovolených a začne
opět intenzivní práce.
Nemáme toho před
sebou málo.
Kazatel 5, 2 říká, že „po
mnohé lopotě přichází
sen“. Naším snem je
osobní růst lidí na okraji
společnosti – narkomanů, alkoholiků, gamblerů, ztracených
existencí - ale nejen jich. Pomoci někomu zbavit se závislosti
nebo najít v životě rovnováhu, to nejsou malé sny. Spojení „po

mnohé lopotě“ přesně vystihuje naši každodenní práci.
V současné době se potýkáme s nedostatkem prostředků
a nejistotami ohledně budoucnosti naší tovární výroby.
Prožíváme tlaky při nesení životů našich studentů. Často
musíme dělat rychlá a někdy i nepříjemná rozhodnutí.
Většinou máme mnohem víc práce a výzev než prostředků
k jejich realizaci. Někdy pracujeme ve volném čase. To vše
můžeme jistotně označit lopotou. Ale jsou zde také sny, z nichž
některé se již plní. Vidíme dokončovat program další a další
studenty. A ti pak žijí své nové životy: dodělávají si vzdělání,
pracují, zakládají rodiny, slouží v církvi. Jsme přímými účastníky
proměny člověka, to je naší odměnou. Lopota a sen kráčí ruku v
ruce.
-Dell-
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V měsíci březnu a květnu ukončili někteří naši
studenti program Teen Challenge. Oldřich,
Toník, Vašek a Kuba. Tři z nich zůstali a v září
nastoupí do školy TC Intership - vyučujícího
programu pro ty, kdo dále chtějí pracovat v
Teen Challenge. Ve Šluknově pracují a slouží a
jednou do týdne budou jezdit do TC v Poštovicích, kde vzdělávací program probíhá.
Všichni v současné době především pracují v
továrně G stone a v kovodílně. Kuba a Toník se
s velkým nasazením zapojili do práce s dětmi
ve Šluknově a letos o prázdninách se Tonda
účastnil dětského tábora, který vedou pracovníci z Centra dětí a mládeže TC v Praze. (Vítek
Pohanka - také bývalý student TC Šluknov vede

CDM TC v Praze.)
Olda ve Šluknově našel svůj domov i přátele.
Kuba, který ukončil program letos v květnu, vede během pravidelných čtvrtečních
shromážděních chvály.
Naši studenti jsou však i po ukončení programu
vystavováni zkouškám a Vašek bohužel selhal,
dnes nevíme, zda se vrátil ke své rodině.
Nejen studenti, kteří čerstvě ukončí program
bojují s pokušeními, i naši mladí pracovníci,
jež byli dříve také studenti, potřebují Vaše přímluvné modlitby. Za všechny jsme moc vděčni
a chceme spolu s nimi bojovat za život, který
by se líbil Pánu.

EVROPSKÁ KONFERENCE TC V PRAZE
Na slavnostní konferenci 40.výročí založení TC
v Evropě se sešlo mnoho služebníků růžných
národností. Tom Bremer, ředitel TC pro Evropu, připravil spolu ostatními retrospektivní
prezentaci evrop.TC.
Byli jsme povzbuzeni slovem i svědectvími
služebníků TC. Užívali jsme si možnost být
spolu a společně uctívat našeho Pána. Spolu
s pracovníky TC přijeli také studenti, i bývalí,
jež nyní slouží Bohu! Je nádherné vidět

proměněné životy!
Řečníci povzbuzovali k tomu, abychom se ve své

práci s druhými lidmi vždy centrovali na Krista
a zůstávali v postoji služebníka a někteří z nich
také vybízeli, abychom se nebáli vzdělání, které může ve službě druhým být prospěšné.
Jiní, velmi zkušení a starší věkem, apelovali na
nutnost osobního vztahu s Kristem, nevzdat
se na úkor práce času,
který je nutné věnovat osobnímu hledání
Pána.

Zkrátka BEZ KRISTA
TO NEJDE!
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MISIONÁŘI ZE ŠPANĚLSKA V DĚTSKÉM CENTRU

CAKY A ŠTIKA.......

V květnu nás také navštívili misionáři, kteří slouží evangeliem
v ulicích španělských měst a
představili nám „jednoduchou a
účinnou formu“ jak kázat ostatním evangelium. Byli moc fajn a
doufejme, že jejich služba u nás
přinese své ovoce.

„KAPKY“

V současnou chvíli se naše finance velmi tenčí a stále hledáme nové dárce,
abychom mohli se službou pokračovat
a dostavět letos plánované prostory
pro nové studenty. Zavolejte Davida
Ellmricha na 739 584 227 nebo napište
na tcsluknov@gmail.com a staňte se
„Kapkařem“. Pomozte svou měsíční
„Kapkou“ zachránit lidský život.

Pastorační rybolov?
Před několika měsíci jsem opět obnovil nebo se
snažím obnovit vztahy s lidmi, kteří se mně a
církvi někam vzdálili. Domluvil jsem se s jedním
dávným přítelem, že strávíme sobotní dopoledne spolu na rybách. Prostě využijem posezení k
pokecu o životě o našem Bohu a návratu padlých
k němu.
Ve 4 hodiny ráno jsme se sešli a vyrazili k rybníku. Měl jsem plán vyrazit hned na šluknovský rybník Pazderák, ale přítel nechtěl. Tak
co, kam půjdem? Mírně naštvaný jsem souhlasil s rybníkem Mexiko v sousední vesnici.
Chvíli jsme rybník hledali, už dlouho jsme tam nebyli, a tak se bavíme při rozbalování vercajku, já jako poradce udílím různá moudra do života přítele, přitom napichuji
na háček krásnou nástražní plotičku a šup! Nahodím jeden prut a rozbalujeme další,
nahodíme a klábosíme. Nebo pastoruji? Asi po necelé hodině mizí káča (velký splávek)
pod vodu, nechám chvíli rybu, ať pořádně spolkne plotičku, a sekám. Žádný velký boj to
nebyl, ale rybu jsem vytáhl pěknou - 86 cm štiku, skoro pět kilo. Trošku v panice říkám:
„ Láďo, podběrák!“ Nebyl připravený a neuměl ho rozdělat. Měl jsem obavy, že mi ryba
uteče, ale zvládli jsme to. Půl ryby skončilo ještě ten den na pekáči, pár přátel ochutnalo
a půlka je v mrazáku připravená na pastorační oběd s přítelem a jeho rodinou…. Caky Jura Camfrla PS: můžete mi říkat velrybář Tom.

SVATBA POD BŘÍZOU

KONFERENCE - SEX.ZÁVISLOSTI

Byl krásný slunečný den, když se Hani Králová a David Ellmrich brali... A za to, že se
svatba vydařila, byla skutečně pohodová,
veselá a prostě kouzelná, děkuji všem a
samozřejmě Tátovi v nebi, protože o to
jsem ho prosila především za pokoj, lásku,
radost....
Díky i za ten oblak, který nás v pravý čas
zastínil během obřadu (slunce pražilo
nádherně), díky, že se za námi nevydalo
celé to stádo krav (pásly se na protější
louce), jen jedna se svým telátkem přispěchala se svým příspěvkem pomoci oddávajícímu biskupu AC Martinu Moldanovi.

Teen Challenge spolu s OMAC v srpnu uspořádali konferenci na ožehavé a zcela jistě
aktuální téma „Sexuální závislost“. Hlavním řečníkem byl Steve Gelegher z USA, který vede středisko pro muže s problémy sex.závislostí. Dále sloužili biskup AC Martin
Moldan, Martin Penc a Petr Král.

-mirakral-

TŘÍDENNÍ VÝLET - ZÁTĚŽÁK STUDENTŮ TC
Na přelomu měsíců července a srpna jsme se v počtu třinácti, neboť čísla nás již neděsí, vydali na pravidelný každoroční „zátěžák“. Historickým vláčkem jsme se přepravili
do Josefova dolu, kde jsme započali naše putování po Jizerských horách. Nejprve jsme
stoupali korytem říčky Jedlové, která na mnohých místech tvoří nádherné vodopády.
Ne všem z nás se podařilo projít suchou nohou. O pár kilometrů dále jsme stanuli na
druhém nejvyšším vrcholu hor nazvaném Jizerka. První noc jsme rozvinuli tábor okolo
ostrova na řece Kamenici. Následující den jsme se po železnici přesunuli do Českého
ráje. Protože některé z nás zátěž prvního dne již značně vyčerpala, druhou polovinu
dne jsme věnovali odpočinku. Na břehu řeky Jizery nikdo neutonul, a tak se náš počet
nezměnil ani tento den. Někteří z nás vyzkoušeli chlad, který je v jeskyních pískovcových skal, ostatní se kochali z nádherných vyhlídek, jež se nachází na přírodním útvaru

KIDSQUEST - PROJEKT PRO DĚTI
Na podzim (14.09.2009 – 30.11.2009) proběhne u nás
projekt Kidsquest. Možná ho někteří znáte. Jde o službu dětem na mnoha rozdílných úrovních. Ten náš je tzv.
Drugfree – tedy zaměřený na drogovou prevenci. Zasahuje ty nejmenší děti na prvním stupni základní školy
(zhruba do 4. třídy).
Podobné akce již probíhaly v různých koutech naší země,
ale tato je ojedinělá svou velikostí, ale nejen tou. Za celý
turnus bude osloveno zhruba 5000 dětí na několika desítkách škol. Všechny tyto školy si tento projekt nyní hradí
samy. Ze získaných prostředků se pomohou uhradit nákla-

se jménem Drábovna. Zatímco úvodní noc byla vlhká a chladná, následující pod převisy
skal uprostřed borových lesů byla vlažná a dopřála nám tedy více odpočinku.I přesto, že
se mnohým z nás přímo z ráje do střediska příliš nechtělo, bylo třeba uskutečnit cestu
zpět. -Míra Adamec-

dy samotného projektu a církev není tolik zatěžována.
Věříme, že naše okolí je ochotné zaplatit za dobré věci, a
naše víra se pomalu, ale jistě naplňuje.
Pokud by se někteří z vás chtěli do projektu zapojit, je
to možné. Hledáme spolupracovníky pro lokální akce ve
městech od Liberce do Chomutova. Pro případné zájemce
je možné zapojení do celé akce s ubytováním a jídlem.
Navíc umožňujeme získat kredity do studia kurzu Ezdráš
při VOŠMT. Pro bližší informace můžete volat Davida Ellmricha na 739 584 227 nebo se obraťte na Mirku Smetanovou na VOŠMT, která je vedoucí celé práce.
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Mirek - prošel programem TC a dnes přijal, že má být součástí našeho týmu. V programu našel Krista a
přijal ho do svého srdce. Jeho zodpovědností v programu je provoz střediska po technické stránce a také
novostavba. Od října nastupuje do výcvikového programu TC, který mu poskytne základní informace pro
práci s lidmi. S Davidem Láníkem a Jardou Popelkou také pravidelně navštěvují školu Kristovu.

„TANČÍM JEN TAK RYCHLE, JAK HRAJE MUZIKA…,“
zpívá ve své písni jeden populární
zpěvák. „Stavíme jen tak rychle, jak
to dovolují finance…,“ zněla by
odpověď na otázku, proč již před několika roky vybudovaná novostavba stále na první
pohled zvenčí vzbuzuje dojem nedokončeného, přerušeného díla.
Pod její povětrnostními vlivy trpící neomítnutou fasádou se však pomalu začíná probouzet život. Tato proměna je patrná po každém setmění, kdy tmavá silueta postupně
ožívá rozsvěcujícími se světly v několika oknech. Jako první hvězda na obloze se do tmy
rozzářilo světlo z oken ložnice Láníkových (pracovníci TC), která byla dokončena před
koncem roku 2007 a později, až budou uvolněny místnosti ve staré budově, bude sloužit
jako další pokoj pro studenty programu TC.
Před několika málo týdny byl zahájen provoz nové kuchyně. Je v přízemí novostavby a
její výdejní okénko spojuje starou budovu s novou. Mnohem výkonnější zrestaurovaný
plynový sporák teď rychleji připraví jídlo pro očekávaný zvyšující se počet studentů.
Nedostatky je třeba dokončit „za běhu“ bez toho, že by ohrozily provoz střediska. Schází
digestoř a řada dalšího vybavení odpovídajícího konkrétním požadavkům provozování
takového zařízení, jakým TC je.
Můžeme se teď modlit za shovívavost členů kolaudační komise. Především se ale nabízí
možnost řešení problému s nedostatkem financí, který brání dalšímu obsazování území
hrubé stavby. Jsou jím modlitby k Bohu, který může oslovit srdce lidí ochotných přispět či přispívat na službu těm, kdo jsou spoutáni okovy závislosti, kdo hledají pomoc v

našem středisku, resp. pomoc u Boha.
V současné době je hotová zhruba do poloviny výstavba dalšího pokoje s vestavěnou
koupelnou a toaletou, který v blízké budoucnosti rozšíří kapacitu střediska. Mnohdy
se potýkáme se stokorunovými investicemi s ohledem na aktuální stav financí. Velice
často nám však s naším záměrem pomáhá Bůh. Z různých částí země k nám přichází
pomoc v podobě stavebního materiálu za velmi příznivé ceny.
Minulou noc jsem řešil problém týkající se sprchového koutu, na který nemáme dostatek
finančních prostředků. Usnul jsem s katalogem sanitárního zařízení na nočním stolku.
S myšlenkou na to, že nemáme dost peněz, abychom kupovali velmi levné nekvalitní
zboží s nízkou trvanlivostí, jsem vybral pouze sprchovou vaničku v hodnotě 3.500,- Kč.
Druhý den, ještě než jsem stačil předložit svůj návrh ke schválení, se mi dostal do rukou
kompletní sprchový kout, tedy vanička, zástěna a hydromasážní sprcha dobré kvality za
pouhých 2.500,- Kč. Tak jedná Bůh. Díky mu za to.
K dokončení zmíněného pokoje však chybí ještě celá řada materiálu. Umyvadla, baterie,
obklady, podlahové krytiny, elektroinstalační vybavení, dveře, parapety, barvy….
A tady je příležitost pro Vás, kteří můžete a máte ochotu pomoci. Tak jako každý velký
tok je na počátku tvořen malými spojujícími se pramínky, může mít i Vaše pomoc v
konečném důsledku velikou sílu. Větší kapacita střediska znamená více světla v dalších lidských srdcích hledajících Boha, více světla v oknech dosud v šeru se schovávající
budovy. Prosím, pomozte!
-míra adamec-

NOVOSTAVBA - POKOJ - CHODBA - KUCHYŇ

SVĚDECTVÍ TONÍKA - „MŮJ PRVNÍ TÁBOR“
Po ukončení programu Teen Challenge jsem nastoupil
do výcvikového programu Intership a začal pracovat
v továrně, která spadá pod Teen Challenge. Měl jsem
touhu sloužit Bohu, a tak jsem hledal, v jaké službě
chce Pán, abych stál. Vždycky jsem toužil po dítěti a
věděl jsem, že bych se mohl najít uplatnění ve službě
dětem. A protože TC získalo nové prostory pro dětské
centrum, rozhodl jsem se ještě s jedním bratrem, že
spolu budeme sloužit v klubu pro děti od 6 do 15 let.
Protože jsme byli oba bez zkušeností, hodně jsme komunikovali s dětským centrem v
Praze na Žižkově, které vede Vítek Pohanka (bývalý student TC). Byli a jsou nám velkou
pomocí při naší službě. Vítek přišel s nápadem, abychom s nimi jeli na tábor na sečskou
přehradu. Kvůli pracovnímu vytížení jsem jel nakonec jen já.
A tak přišel 1.červenec a já jel na svůj první tábor. Měl jsem smíšené pocity. Těšil jsem se,
a zároveň jsem měl strach, jestli to vůbec zvládnu. V Praze jsem se setkal se všemi dětmi
i ostatními vedoucími. Dětí jelo něco přes dvacet a vedoucích bylo 6. Cesta proběhla
dobře a já jsem tak měl čas poznat všechny vedoucí.
Když jsem brzo ráno druhý den vyšel na přehradu a modlil se, Pán mě tehdy moc
povzbudil a dal mi i jistotu, že jsem na správném místě. Děti byly hned od začátku skvělé a já je skutečně miloval. Brzo jsem se s nimi sblížil a hrál s nimi všechny možné hry.
Asi čtvrtý den tábora jsme se šli všichni koupat a já ještě s Mariem, což byl starší kluk,



který byl na táboře asi popáté, jsme vzali kánoi a vozili mladší děti po přehradě. Když se
blížil večer a všichni odcházeli, poprosil jsem Vítka, jestli bych si mohl vzít Maria a jet s
ním na ostrov, který je uprostřed přehrady. Vítek mi to schválil, tak jsme vyjeli.
Povídali jsme si, jak jsme vlastně došli k Bohu, a mě zajímalo, jak se mu líbí v klubu.
Uprostřed přehrady jsem ho vyzval, jestli se chce se mnou modlit. Svítilo sluníčku, bylo
moc krásně, oba jsme děkovali Bohu za krásné počasí i místo, na kterém společně jsme.
Tehdy jsem pochopil, že Bůh pro nás připravil to, co by nám ani na mysl nepřišlo. Dlouho
jsem bral drogy a nikdy by mě nenapadlo, že budu na tak krásném místě s dítětem,
které mám skutečně rád. Jsem Bohu moc vděčný za čas, který mi tam dal.
A ještě bych se s vámi chtěl podělit o jeden moment, který mě opravdu povzbudil. Byl
večer a my všichni jsme seděli u ohně. Děti s námi zpívaly chvály a měli jsme dobrý čas
s naším Pánem Ježíšem Kristem. Když už jsme jen tak seděli a povídali si, dva malí kluci,
dvojčata, ke mně přišli, jeden si mi sedl na kolena a druhý se o mě jen tak opřel. Za
chvíli oba usnuli a já byl šťastný, že i oni mě mají skutečně rádi. Právě tehdy ke mně Pán
promluvil. Připomněl mi situaci, kdy jsem ještě jako narkoman seděl na ulici. Bůh se mě
tenkrát dotknul a já k němu volal, protože jsem chtěl moc dítě, ale i když jsme se snažili,
přesto moje přítelkyně neotěhotněla. Tehdy jsem volal do nebe: „Bože, proč mi nedáš
dítě, vidíš jak moc ho chci!“ A Bůh mi ho dal. A ne jen jedno, dal mi jich mnohem víc a já
mu za to moc děkuji. On je dobrý a dává nám víc, než za co Ho prosíme. Díky Pane. Můj
první tábor byl úžasný a já se těším na příští rok.
-toník tipan-
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MĚSÍČNÍ VÝDAJE TC ŠLUKNOV

MĚSÍČNÍ PŘÍJMY TC ŠLUKNOV

ENERGETICKÉ NÁKLADY:

PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ:

energie středisko

55.400 Kč
17.400 Kč

energie dětské centrum

2.950 Kč

voda, teplo dětské centrum

3.000 Kč

plyn - kuchyň

2.050 Kč

tuhá paliva - otop

11.000 Kč

pohonné hmoty

19.000 Kč

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY:
potraviny
kancelářské potřeby
tisk studijních materiálů

PŘÍJMY OD STUDENTŮ:

41.000 Kč

PŘÍSPĚVKY DC:

4.690 Kč

DC za elektřinu

1.690 Kč

7 měsíců v roce

DC za teplo a vodu

3.000 Kč

7 měsíců v roce

prodej keramiky - veř.sbírka

3.250 Kč

(průměr 01 - 08 2009)

veřejné sbírky

7.428 Kč

(průměr 01 - 08 2009)

prevence - přednášky

5.400 kč

(průměr 01 - 08 2009)

16.712 Kč

VLASTNÍ PŘÍJMY:

32.185 Kč
23.000 Kč

900 Kč

(průměr 01 - 08 2009)

500 Kč

16.780 Kč

hygienické potřeby

2.600 Kč

PŘÍJMY NA TC ÚČET - DÁRCI - „KAPKY“:

spotřební materiál ost.

5.000 Kč

01 2009

13.288 Kč

splátky čistícího stroje

1.085 Kč

02 2009

10.267 Kč

03 2009

16.567 Kč

4000 Kč

04 2009

18.414 Kč

500 Kč

05 2009

18.157 kč

1.700 Kč

06 2009

27.647 Kč

07 2009

11.540 Kč
17.816 Kč

TELEFON.SLUŽBY:
mobilní telefony
GTS NOVERA
pevná linka - internet

6.200 Kč

POJIŠTĚNÍ:

3.469 Kč

pojištění služebních aut

1.800 Kč

08 2009

pojištění domu

1.079 Kč

PRAVIDELNÉ DARY CÍRKVÍ - PRŮMĚR:

pojištění zaměstnanců

590 Kč

SLUŽBY:

2.600 Kč

svoz odpadu

500 Kč

TS čistička

1.000 Kč

9.270 Kč

AC Varnsdorf

5.270 Kč

(průměr 01 - 08 2009)

AC KC Český Těšín

4.000 Kč

(průměr 01 - 08 2009)

PRŮM.PRAV.PŘÍJMY CELKEM:

89.352 Kč
14.965 Kč

bankovní poplatky

400 Kč

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY:

poštovné

700 Kč

dary ostatních církví

5.590 Kč (01 - 08 2009 ) 44.720 Kč

Victory Czech s.r.o. - P.Vimr

7.500 Kč (01 - 08 2009 ) 60.000 Kč

Dráb Fedor

1.875 Kč (01 - 08 2009 ) 15.000 Kč

OON, MZDY:

37.977 Kč

DPP A.Starka

středisko

4.500 Kč

DPP M.Suchý

kovodílna

1.176 Kč

Tímto přehledem měsíčních průměrných příjmů a výdajů vám
chceme přiblížit ekonomickou stránku provozu našeho střemzda J.Popelka kovodílna
11.926 Kč
diska. Ve výdajích nefigurují další položky jako např.opravy a
mzda T.Kačer podnik.obl.
15.075 Kč
údržby domu, aut či spotřebičů, protože to jsou položky často
mzda J.Čermák kovodílna
5.300 kč
nárazové a především „nečekané“. Také zde nenajdete výdaPRAV.VÝDAJE CELKEM:
137.831 Kč
je spojené s nákupy hmotného majetku - jako např.pračky,
sporáku....nebo výdaje související s novostavbou, ve které se
snažíme připravit pokoje pro studenty.
Chceme však poděkovat všem, kteří se podílejí na zajištění chodu střediska. Jsme velmi
povzbuzeni, když se nám daří získat pravidelnou podporu, byť „ne vysokých“ částek. Za
příjmy z „KAPEK“ se skrývají mnozí z vás, kteří čtete tyto řádky. Naše služba se rozrostla,
jak víte, o Dětské centrum Klokan, dále o kovodílnu, která se snaží získat zakázky, i když
jí chybí mistr, ale kde pracují studenti, jež ukončili program a nemají nebo se nechtějí
vrátit do původního prostředí. Našli zde zázemí, podporu a nové přátele. To vše však s
sebou nese zvýšené nároky na finanční zabezpečení.
Děkujeme Apoštolské církvi, která hradí náklady na mzdy většině našich pracovníků.
Děkujeme církvím v ČR, které nás zvou k sobě na nedělní bohoslužby, kde můžeme
sloužit a jimiž velmi často býváme požehnáni. Děkujeme za pravidelnou podporu AC
Varnsdorf, AC KC Český Těšín a všem kteří nás podpořili mimořádnými finančními dary.
Snad jedním z důvodů prezentování tohoto přehledu měsíčních výdajů a příjmů je současná tíživá finanční situace, ale také informování vás, kteří se na této službě podílíte
Ve společenské místnosti je jídelna, ale také se zde např.malují dřevěná srdíčka, která svými penězi. Pokud můžete, prosím, pomozte nám zaplnit rozdíl mezi výdaji a
-miranabízíme na veřejných sbírkách ve městech, z jejichž výtěžku hradíme část nákladů. příjmy! Sami to nezvládneme. Č.účtu: 0923098309/0800



