REPORT PROSINEC 2014
VÁNOCE
Během prosince bylo v programu
15 studentů. Nikdo neodešel ani
nepřišel.
Ve středisku jsme mohli společně prožít skvělý vánoční čas,
kterého se účastnili společně se
studenty i některé rodiny pracovníků.
Letos jsme nekupovali nekoupili
všem stejné dárky jako každý
rok, ale vyřešili jsme to individuálně. Byly „šité na míru“, což
přineslo velikou radost. Navíc
někteří sympatizanti naší práce
přinesli různé dárky pro studenty, takže nadílka byla opravdu
bohatá.
Jak bývá naším letitým zvykem,
večer proběhla bohoslužba pro
místní obyvatelstvo Císařského
v kostelíku. Přichází 10 - 20 lidí,
kteří mají možnost slyšet evangelium.

MILÍ DÁRCI!
Děkujeme opět za Vaše pravidelné i jednorázové dary, které nám každý měsíc
pomáhají fungovat dál. Pokud jste někdo nedostal potvrzení o darech a chtěli
byste si je uplatnit při ročním vyúčtování, prosím napište na náš mail:
tcsluknov@gmail.com

MODLITEBNA
Podařily se nám dokončit stavební úpravy na modlitebně. Místnost je vymalovaná a připravená
na pokládku koberce. S největší
pravděpodobností získáme koberec darem od banky.

Sice jsou před námi nemalé investice na vybavení modlitebny,
ale věříme, že v brzké době ji
slavnostně otevřeme. Prozatím
se snažíme dokončit předsálí a
vstupní halu. Dlažbu máme téměř
položenou.

DĚTSKÉ CENTRUM
V rámci dětského centra proběhla vánoční bohoslužba, na které byli rodiče
dětí, jenž chodí do kluby. Děti si připravily perfektní program pro dospělé.
Dětské centrum praskalo ve švech, bylo
úplně plno, někteří lidé si ani nesedli.
Také jsme ve spolupráci s jedním naším
studentem vytvořili pro tuto bohoslužbu vánoční video s názvem „Vánoce tak
trochu jinak“. Zahráli si děti, které
jsou součástí centra. Ke shlédnutí zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=n4fZfHnkLwM&feature=share
Již tradičně se zrealizovala přespávačka s dětmi (bylo jich 22) v prostorách
sborové budovy Apoštolské církve ve
Varnsdorfu. Děti dostaly dárky, ze kterých se totálně radovaly.
Jedno z dětí, které chodilo 4 roky na
kluby, se oficiálně stalo dobrovolníkem
Dětského centra. Již nějakou dobu zpívá i ve chvalách. Vidíme v tom počátek
něčeho nového.
Postupně realizujeme založení fotbalové ligy. Oslovili jsme dětské domovy a
nízkoprahová zařízení, jestli by se nezapojili. Chceme dát dohromady 8-10
týmů. Tyto týmy by mezi sebou hrály
fotbal.

MODLITEBNÍ POTŘEBY
 Modleme se za naše studenty. Věříme, že každý z nich má Boží povolání, každý z nich je perla, na které je ale
nabalená spousta špíny starého způsobu života a myšlení. Proměna člověka není na krátkou dobu. Boží slovo říká,
že cesta je úzká, pro tyto lidi je svým způsobem ještě užší. Dlouholetá zkušenost závislosti na drogách, alkoholu,
gamblingu a dalších je velmi zrádná pro jejich budoucnost. Člověk potřebuje být na pozoru a nemůže si dovolit
žádné kompromisy
 Modleme za nové auto. Starý VW T4 má naježděno přes 500 000 km a je na odpis. Přemýšlíme o 9 místném Fordu Transit, který by měl najeto pod 150 000 km a nebyl starší 5 let. Pokud by někdo měl nějaký tip, případně
chtěl podpořit koupi tohoto auta, budeme samozřejmě rádi.
 Modlete se prosím na naši ochranu, za naše rodiny, za naši službu.
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