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Středisko Teen Challenge
» Prázdniny utekly jako
voda. Pracovníci se střídali na dovolených, takže načerpali nových sil
do dalších dní.
» Program byl po dobu
těchto dvou měsíců
téměř plný. V červenci
jsme měli v programu 14
studentů, z toho přišel
jeden nový student. V
srpnu jsme měli průměrně 15 studentů, z toho
přišli noví tři studenti,
jeden předčasně ukončil,
dalšího jsme museli
vyloučit a tři studenti
úspěšně ukončili program (viz foto)

» Uskutečnili jsme změnu
domény našich stránek
na www.tcsluknov.cz
Ještě půl roku bude fungovat stará doména
www.bullet-in.cz
» Opět nás navštívil (jako
každý rok) romský tým z
Bohumína. Evangelizačně sloužili na sídlišti ve
Šluknově místním obyvatelům (několik lidí
vydalo život Ježíši), ve
středisku sloužili studentům, ve čtvrtek na bohoslužbách naší stanice.
Byl to požehnaný čas.
Studenti i pracovníci byli
velmi povzbuzeni.

» Navštívilo nás 12 pastorů ze Slezska, kteří se jeli
podívat do Ochranova,
kde měli útočiště Moravští bratří. Pastoři sloužili
studentům a studenti
sloužili pastorům.

Projekt modlitebna

» Rádi bychom letos slavnostně otevřeli modlitebnu. Modlitebna je
multifunkční místnost,
která bude sloužit jako:








vyučující prostory programu, kde bude probíhat každodenní osobní a
skupinové studium
sál občasných akcí pro
obyvatele Císařského
(Hod beránka, koncerty)
zkušebna chválících
kapel
sál pro nedělní shromáždění (ve Šluknově máme
misijní stanici AC Varnsdorf a rádi bychom
pravidelně jednou za 2
měsíce zde uskutečnili



shromáždění)
sál pro čtvrteční shromáždění stanice Šluknov

» Práce na modlitebně výrazně postoupily, máme
přislíbenou pomoc od
některých dalších lidí a
získali jsme prostředky na
většinu materiálu.
» O prázdninách se nám
podařilo vybetonovat
modlitebnu s předsálím,
vyštukovat modlitebnu a
nainstalovat vstupní dveře do modlitebny.
» Darem jsme obdrželi
materiál na venkovní

zateplení modlitebny.
Zateplení chceme realizovat během října. Kdyby
nám chtěl někdo se zateplením pomoci, budeme moc rádi.

Vzhledem k tomu, že
stávající kotel je přetížený
a ve velikých zimách
nevytopí již ani současné
prostory střediska, je
nutné pořídit další kotel přibydou další prostory
(předsálí, modlitebna).

» Ještě potřebujeme ošetřit
trámy, zapojit zásuvky se
světly, vymalovat a polo- » Jsme velmi povzbuzeni,
žit koberec a dlažbu. Na
že bratří z KC Těšín se
potřebný materiál jsme
rozhodli do otopného
získali dvouletou půjčku
systému investovat a
od Apoštolské církve
zrealizovat ho ještě tento
Varnsdorf.
rok. Díky tomu bude
modlitebna provozu» Poslední věcí je topení. V
schopná.
modlitebně a předsálí se
musí instalovat radiátory.
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Dětské centrum
Celý červenec jsme se
připravovali na tábor.
Zajišťovali jsme veškeré
praktické věci s tím spojené, a také jsme se společně s dětmi z Dětského
centra intenzivně modlili
za tábor a potřebné peníze. Ještě 14 dní před táborem nám chybělo poměrně dost finančních
prostředků (děti jsou ze
sociálně slabých rodin a
hradí jen malou část nákladů) a my nevěděli, kde
je seženeme.
Během mé dovolené mi
zavolala jedna sestra ze
sboru, která pracuje na
Městském úřadu Šluknov, a ptala se, jestli bychom byli schopni vzít
na tábor 15 dětí, protože
v nedaleké obci vyhořel

dům, kde tyto děti společně s rodiči žily. Jejich
rodiče potřebovali čas,
aby tuto situaci vyřešili,
tak by se jim hodilo, kdyby děti jely na nějaký
tábor.
Na každé z dětí by úřad
přispěl určitou částkou.
Byla to obrovská výzva.
Na jednu stranu by nám
tyto peníze pomohly
vyřešit zbývající náklady
na tábor, na druhou stranu - k našim 20 dětem by
přibylo dalších 15 a rázem by jich bylo opravdu
hodně – my jsme jich
tolik ještě nikdy neměli.
A tak jsem si vzal dva
dny na rozmyšlení a
modlitby. Modlil jsem se
a také konzultoval se

svými spolupracovníky.
Nakonec jsme došli
k závěru, že do toho
půjdeme. Přes velikou
náročnost jsme viděli
obrovskou výzvu s požehnáním s tím spojeným. Budeme moci sloužit novým dětem, dozví
se nějaké informace o
Kristu a uvidí křesťanství
v praxi. A navíc pokryjeme náklady tábora pro
ostatní děti.
Díky Bohu to byl úžasný
tábor. Prožili jsme skvělé
věci, zažívali Boží milost.
Mnoho dětí mělo svědectví o tom, co Bůh činí. A
chtěl bych poděkovat
všem, kteří na nás pamatují ve svých modlitbách.

Také jsme se delší čas
modlili za to, kdo zastoupí jednu z našich pracovnic, která právě nastoupila na mateřskou. Potřebovali jsme i zdroje na
plat, protože její úvazek
(a také prostředky na
plat) byl na dobu určitou.
Od 01. 08. 2014 se nám
podařilo zajistit prostředky na celý rok pro Marka
Honzíka. Jsme vděční
Bohu za správné načasování, protože On má
vždy řešení a odpovědi
v pravý čas. Děkuji také
všem
dobrovolníkům,
kteří sloužili na táboře.
Bez nich by se nic z toho
nemohlo uskutečnit.
Antonín Tipan

