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Navštívil nás misionář Jason Morrison společně s pastorem a jeho ženou z USA (David and
Rhonda Cramer). Podpořili nás finančně, pracovně a duchovně. Díky nim jsme započali
práci na naší modlitebně. Jsme ve fázi realizace stropu (pokládání minerální vaty + sádrokartonu). Pastor měl po dobu 4 dní vyučování
pro naše studenty, poté pracovali společně s
některými studenty na modlitebně. Děkujeme
za pomoc. V další fázi bychom rádi udělali
betony. Předpokládané náklady na jejich realizaci jsou 30 000,- Kč.



V programu bylo po celý měsíc 13 studentů.
K tomu přišli dva noví studenti, kteří však během několika dnů odešli.



Na konci měsíce jsme pořádali pro místní církev a komunitu ve Šluknově koncert německé
kapely OpenTheaven. Na akci přišlo přes 80
lidí. Grilovali jsme klobásky, které byly udělány z několika našich oveček. Musíme říci, že
byly vynikající :-)

SVĚDECTVÍ Z VÝJEZDU
Proběhl výjezd na Sport campu mládeže v církvi BJB.
Zde Antonín Tipan a Marek Honzík hovořili o problematice závislostí a jak nesnadné je dostat se z víru

závislosti ven. Přečtěte si jednu zpětnou vazbu:
Ahoj Tondo nevím, jestli si na mě ještě pamatuješ. Byla
jsem na sport campu, kde jsi říkal své svědectví po
obědě u stolu. Chci ti napsat, protože to mám na srdci.
Jsem asi rok pokřtěná křesťanka, ale nežila jsem tak.
Vůbec jsem si nečetla Bibli, skoro vůbec nemodlila, měla jsem dost špatný vztah s rodiči - lhala jsem jim a
odmlouvala.
Udělala jsem hodně věcí, které mě trápí. Ale během
tvého povídání u ohně jsem cítila, jak se mě Bůh dotkl
a naplnil. Dostala jsem jeho milost a všechno vyznala
před Pánem, který mi dal novou šanci začít s ním od
začátku. Zahodit tu hříšnou minulost a začít novou budoucnost naplněnou Bohem. Bůh si tě (vás) použil. Děkuji moc za to, co děláte pro druhé.
Silvie

DĚTSKÉ CENTRUM
Již delší dobu se plánovala rekonstrukce prostorů
Dětského centra. V tuto chvíli se dokončují závěrečné
práce. Je hezké vidět, že se na práci podílejí i děti,
které docházejí do Dětského centra. Díky nim se práce značně urychlila a současně se podílejí na tvorbě
prostředí, ve kterém se pohybují.

