REPORT A MODLITEBNÍ POTŘEBY LEDEN
TEEN CHALLENGE ŠLUKNOV

CO SE UDÁLO

MODLETE SE S NÁMI

 Už jsme zase o měsíc v životě starší. Letí to jako voda. V měsíci lednu bylo v programu 13 studentů.
Nikdo nenastoupil ani neodešel.
 Leden byl zajímavým měsícem - byl povzbuzením v
nepovzbuzení. Dva z našich studentů bohužel selhali,
ale otevřeně se přiznali a přijali důsledky s tím spojené. Rozhodli se věci neskrývat, netajit a nelhat - a to
je klíčové. Přiznat si své selhání, přijít s ním na světlo,
aby člověk mohl povstat. Jak říká Boží slovo v Přísloví
24,16: „...spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase
povstane.“
 Člověk nikdy neví, co si Bůh může použít. U každého
člověka se skrze okolnosti a kontakty s křesťany krok
za krokem tvoří obraz Boží, který se jednoho dne
stává kompletním a člověk se může kvalifikovaně
rozhodnout. I proto se snažíme působit v rámci možností na školách a klubech. V lednu proběhlo 12
přednášek na školách o prevenci a 2x jsme navštívili
mládežnický klub.
 Za velmi požehnaný čas vždy považujeme výjezdy do
církví. V lednu proběhly dva, jeden do AC Velké Meziříčí, druhý do CB Most. Mohli jsme sloužit na ulicích, ve sboru a čajovně. Bylo o nás mistrovsky postaráno, takže děkujeme za vaše přijetí a podporu.

 Jeden z největších nepřátel studentů, kteří jsou delší
dobu v programu, je každodennost a s tím související
reptání. Postupem času si student zvykne na komfort
programu (oproti závislému způsobu života), zdá se
mu vše dokola a může mít pocit, že mu to už nic nedává. Kdo obstojí v tomto čase, získá skvělou zkušenost pro budoucnost. V současné době máme 7 studentů, kteří jsou v programu déle než 6 měsíců. Mají
dobře nastartováno, aby překonali různá období a
dokončili to, co započali.
 V Dětském centru potřebujeme alespoň 2 dobrovolníky, kteří by jednou týdně docházeli na dětské kluby. Sháníme finanční prostředky na letní tábor, který
se koná pravidelně již třetím rokem. Také hrozí možnost ztráty platu jedné z pracovnic Dětského centra.
 Letos bychom rádi dostavěli modlitebnu. Sníme o
tom, jak bychom tento prostor všestranně využili.
Modlitebna by sloužila pro shromáždění, byla by
také určena pro vyučování studentů a semináře,
užívala by se jako zkušebna pro chválící týmy, mohly
by se zde pořádat koncerty pro město apod. Již jsme
získali 15 000,- Kč. Děkujeme každému, kdo nás podporuje (AC Havířov, Teen Challenge Germany)

Svědectví Marka Honzíka z přednášek
V polovině ledna na základní škole v Mostě při
jedné besedě Bůh jednal
skvělým způsobem. Začalo to tak, že minulý rok
jsme spolu s pastorem CB
obcházeli mostecké školy. Jedna učitelka nás
informovala o hlavní
koordinátorce prevencí v
kraji. Protože je to v této
oblasti velmi důležitá
osoba, představa, že
bych ji měl kontaktovat a
něco s ní řešit, mě děsila.
Proto jsem v skrytu dou-

fal, že se to bez toho
obejde.
Bohužel mě dvě ze
tří škol na poslední chvíli
odmítly a zůstala mi jen
jedna, kde měla proběhnout pouze jediná beseda ve čtvrté třídě. Když
jsem hledal v labyrintu
areálu školy někoho, kdo
by mi řekl, kam jít, zeptal
jsem se jediné osoby,
kterou jsem potkal. Tou
osobou nebyl nikdo jiný,
než obávaná paní koordinátorka. :-)

Přišla se totiž na pozvání
školy podívat na mou besedu! Byl jsem zpocený až
na zádech:-), nervózní a
vší silou skrýval paniku,
která mě v tu chvíli přemohla. Po skončení dvouhodinového stresu jsme
spolu se zástupkyní ředitele a s koordinátorkou šli
do sborovny.
Došlo k výměně názorů a
některých faktů, a i když to
chvíli nevypadalo úplně
dobře, koordinátorka se
mě v mnohém zastala.

Náš preventivní program
pochválila a doporučila! Byl jsem nadšený.
Všem vám moc děkuji za
modlitby i jinou podporu a
prosím, abyste v modlitbách setrvali. Jednak aby si
nás školy objednaly, a také
za setkání preventistů v
Mostě 3. 3., kam mě koordinátorka pozvala, abych
prezentoval práci Teen
Challenge. Bůh veškeré
milosti Vám žehnej.
Marek Honzík

