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MODLETE SE S NÁMI
PROSÍME O POMOC

 V měsíci únoru prošlo programem 14 studentů. Dva studenti předčasně odešli. Jeden po 2 měsících, druhý po 10 dnech.
 Proběhly 2 výjezdy do církví (AC Uherský
Brod a AC Kopřivnice). V Uherském Brodě
jsme sloužili na sobotní mládeži a nedělní
bohoslužbě, v Kopřivnici proběhlo sobotní
setkání s členy sboru a služba na shromáždění. Děkujeme za královské přijetí a všestrannou podporu.
 S dětmi z dětského centra jsme byli v Praze
na přátelském fotbalovém zápase s ostatními dětskými centry - pěkné 2. místo :-).
 Usilovně pracujeme na otevření páteční
čajovny v dětském centru, která bude propojena se streety ve Šluknově.
 V rámci byznysu se nám podařilo získat
první zakázku v Německu. Vyrábíme velikou
automatickou posuvnou bránu. Celkově
vzato, rádi bychom pronikli s kovovýrobou
(svařečské a zámečnické práce) a renovačními pracemi dřevěných prvků (dveře, okna)
na německý trh, kde mohou být veliké možnosti pro naše dovednosti.
 Velmi děkujeme za všechny dary, které
nám posíláte na účet (923098309/0800).
Na některé z Vás ale nemáme kontakt pro
zaslání potvrzení o daru. Pokud byste o potvrzení letos nebo i v příštích letech stáli,
napište na náš mail tcsluknov@gmail.com.

Už se nám opět rozbila pračka.
Nevyplatí se opravit. Je to stále dokola. Běžné pračky
se u nás k vzhledem nadměrnému zatížení (18lidí)
rychle rozbíjejí a neustále se musí opravovat. Je to
samozřejmě neekonomické. Pokud by někdo chtěl
darovat do střediska jakoukoliv funkční anebo novou
pračku, budeme rádi. Na nějakou dobu se vyřeší náš
opakující se problém s praním.
Nicméně bychom rádi získali prostředky na novou poloprofesionální pračku, případně na repasovanou průmyslovou.
Poloprofesionální pračka se pohybuje okolo 30 000,Kč (http://www.pracky-susicky.cz/profesionalni-prani/
prani-a-suseni/whirlpool-awm-9300-pro.html).
Průmyslová repasovaná od 37 000,- Kč (http://
elektro.bazos.cz/inzerat/32847681/Prumyslovapracka-Primus-P7-na-75kg.php).

TEEN CHALLENGE ŠLUKNOV
 Naši studenti se rozhodli pro modlitebně
postní řetězec. Celá myšlenka vznikla na
základě Iz 58, kde se mluví o půstu. Je
zajímavé, že když Ježíš v J 3,37-39 mluví
o přijetí Ducha, svým výrokem „Jestliže
kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo
věří ve mne, `proud živé vody poplyne z
jeho nitra´“ se odvolává na Iz 58,11.
Jinými slovy: přijetí Ducha svatého Ježíš
dává do souvislosti s půstem. Naši studenti by rádi přijali křest v Duchu svatém - tak se rozhodli společně postit a
modlit.
 Stále sháníme dobrovolníka pro dětské
centrum, abychom mohli rozšířit naše
aktivity. Vedoucí dětského centra a další
dobrovolník mají na srdci sloužit mládeži ve Šluknově - proto vzniká čajovna a
zahajujeme streety.
 Minulý rok jsme oslovili na školách v
rámci primární prevence něco přes
1000 žáků, což je oproti minulému roku
výrazně méně. Situace na školách není
úplně příznivá pro službu tohoto typu. Ne
že by nás školy či učitelé nechtěli
(vesměs se těšíme popularitě), ale z
finančních důvodů si nás nemohou dovolit (mají omezený přísun dotací pro
tyto účely). A pokud prostředky mají, tak
potřebují certifikované lektory, které
nemáme, takže to je bludný kruh.

