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MODLITEBNÍ POTŘEBY



Prosinec proběhl ve znamení Vánoc. Zrealizovali jsme



několik aktivit. Proběhla každoroční slavnostní bohoslužba v dětském centru ve Šluknově pro rodiče s
dětmi (přišlo více než 100 lidí), kde měly samy děti
několik vystoupení. Dále proběhla o Štědrém dnu
večerní bohoslužba ve 22:00 v místním kostelíčku. Na
bohoslužbu pravidelně přichází místní obyvatelstvo.
Vánoce ve středisku se konaly jako obvykle v rodinné
atmosféře (viz foto). Dvě rodiny společně se studenty
večeřely, poté následovalo rozdávání dárků, čehož se
zhostily naše skvělé děti. Studenti si vánoční čas užili,
byli vděční a možná i trochu přibrali. :-)



Jeden z našich bývalých pracovníků se vrátil zpět do
střediska. Slouží jeden den (pátek) jako dobrovolník,
po zbytek týdne si vydělává na své živobytí. Máme
velikou radost, že se takto rozhodl.

Moudrosti, duchovních darů a moci není
nikdy dost. Životy našich studentů jsou
častokrát komplikované a zatížené
hroznou minulostí. Pomoci jim vyřešit
jejich životy je nadlidský úkon



Od nového roku se začíná realizovat
každý pátek od 16:00-18:00 čajovna
pro mladé lidi ze Šluknova. Kéž by se
nám podařilo oslovit mladé a přinést jim
odpovědi na jejich hledání a potřeby



Za naše podnikatelské aktivity. Čím dál
více se orientujeme do sektoru stavebnictví. Přesto postrádáme zakázky, které by byly dlouhodobé a pravidelně se
opakující.



Stále usilujeme o dokončení projektu
modlitebna. Dokončili jsme strop a sháníme prostředky na dokončení podlah
(30 000,- Kč) anebo zdí (20 000,- Kč)

Také Silvestr proběhl povedeným způsobem. Vesměs
všichni studenti v minulosti trávili Silvestr na nějaké
pařbě, kde se samozřejmě opili či jiným způsobem
přivedli do omamného stavu. Nyní mohli prožít, že
radovat se a užívat si je možné i jinak - proběhly různé
hry a aktivity, ve kterých se společně bavili a nasmáli.






Konala se vánoční přespávačka v dětském centru, na
které bylo 14 dětí. Děti si během ní připravily vlastní
divadlo a každý si odnesl dárek.

