REPORT DUBEN


V programu jsme měli 10 studentů. K tomu
přišli 2 noví studenti, kteří během několika
dnů bohužel zase odešli.



Marek Honzík uskutečnil
základních školách



Proběhl výjezd do AC Hodonín a sloužili jsme
na mládeži v CBH Teplice



Jednomu z našich pracovníků se narodila
krásná dcerka Sárinka

9

besed

na

DĚTSKÉ CENTRUM

MODLITBY

Kromě pravidelných klubů pro děti (vždy v pondělí a
ve středu) probíhá Čajovna pro mládež, kam prozatím
chodí cca 4-6 lidí, ale věříme, že je to počátek služby
těmto mladým lidem.



Pro děti byla připravena celoměstská hra MATRIX.
Konala se v sobotu 24. 05. a probíhala po celém
Šluknově. Do hry se jako agenti zapojili studenti TC a
dobrovolníci. Děti měly za úkol se dostat na stanoviště
tak, aby je nechytli agenti a zároveň musely splnit
mnoho úkolů (číst z mapy, luštit tajenky, telefonovat,
pracovat s počítačem). Na konci hry museli všichni
najít heslo, které znělo: „Poznejte pravdu a pravda
vás učiní svobodnými.“ Velmi požehnaný čas.

odcházejí. Modleme se, abychom měli plné
středisko. S tím úzce souvisí pěkné počasí. Závislí
lidé mohou spát venku a pokud jim není zima,
tolik je netlačí ani potřeba jít se léčit. Obecně více
studentů odchází z programu v letních měsících
než v zimních.


VÝZVA
MÁME PRAČKU (PRIMUS SP9)
V únoru jsme vyhlásili sbírku na pračku. Naším
přáním bylo zakoupit poloprofesionální pračku v
hodnotě 30 tisíc anebo repasovanou profesionální
pračku za 37 tisíc (nové se totiž
pohybují v ceně od 45 tisíc výše).
Někteří z vás nás však
upozorňovali, abychom raději
repasovanou nekupovali, ať
šetříme na novou. Po připsání
všech květnových darů jsme s
překvapením zjistili, že na účtu již máme 43 000,Kč, zároveň nám zavolal jeden přítel, kolik peněz
ještě schází. Pověděli jsme mu o dvou možnostech.
Buď chybí 2000,- Kč na 6kg pračku anebo 7500,Kč na 8 kg. Řekl, že nám doplatí zbývající částku
na 8kg pračku, která je pro naše účely rozhodně
vhodnější. Tato pračka je koncipovaná na 10 000
pracích cyklů, takže pokud ji budeme užívat 1-2x
denně, měla by vydržet 15-30 let. Jeden cyklus trvá
30 minut, takže uspoří mnoho el. energie. Jsme
nadšení a vděční Pánu!

Máme málo studentů. Naše kapacita je 18 míst,
takže máme obsazenou větší polovinu. Poslední
dobou registrujeme, že lidé přijdou a vzápětí

Dne 20. - 22.6. probíhá 20. výročí existence Teen
Challenge v Poštovicích. Modlete se s námi.
Budeme také rádi, pokud se na výročí se všemi
vámi uvidíme. Ještě je možnost stále se přihlásit
na http://www.teenchallenge20.com/info.html

V současné době máme před sebou velikou výzvu.
Blíží se nám dětský tábor (01. - 08. srpen) a věříme, že
Bůh tam bude jednat minimálně tak, jako posledních
několik let. Potýkáme se se dvěma komplikacemi.
Silně postrádáme chváliče, který by nás všechny po
dobu celého tábora vedl ve chválách (kytara, případně
klávesy). Stravu a ubytování zajistíme. Dále
potřebujeme získat finanční prostředky 14.000,- Kč,
větší část 20.000,- Kč jsme již získali od dárců.
Pokud by Pán někomu z vás položil na srdce jet
s námi na tábor jako chválič anebo chtěl přispět na
tábor, prosím kontaktujte nás. Děkujeme všem, kteří
se za nás pravidelně modlíte.



Jeden z našich pracovníků měl úraz (zlomené
kosti v ruce, rozseklá hlava a další
pohmožděniny). Spadl na něj bojler plný vody díky Bohu, že přežil. Modleme se za jeho
zotavení.



Měl by k nám v brzké době přijet pastor
libereckého sboru AC Stanislav Hart, aby sloužil
našim studentům, kteří nejsou pokřtěni v Duchu
svatém. Kéž se již prolomí to, že někteří studenti,
kteří po křtu touží, prozatím tento dar
neobdrželi.

Antonín Tipan

DÍKY KAŽDÉMU Z VÁS, KDO JSTE SE
PODÍLELI NA ZAKOUPENÍ TÉTO PRAČKY
Dejte mi ještě pět minut...

