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V měsíci lednu bylo v programu 15
studentů. Nikdo neodešel ani nepřišel. Mezi studenty je dobrá parta i
nálada, a to navzdory tomu, že ponorka je častý jev mezi lidmi, kteří
jsou spolu 24 hodin denně.

V měsíci lednu jsme v Dětském centru
opět fungovali jako před novým rokem.
Dvakrát v týdnu probíhal klub Archa a
doučování, taneční klub, klub pro maminky s dětmi a fotbalový kroužek.

středisko Šluknov

Dětské centrum Šluknov

S pracovníky jsme připravovali obnovení
Dětské církve a první dětskou bohoslužbu
v únoru . Také jsme moc vděční, že se do
práce DC zapojili noví dobrovolníci.

Poslední sobotu v lednu byli 4 studenti pokřtěni - pro kluky to byl výjimečný okamžik. Ještě ten den nás
navštívil David Rafael, který sloužil
studentům. Jednak řekl své svědectví, současně hovořil o české identitě
a historii církve. Kluci byli tímto slovem velmi požehnáni.

REPORT ÚNOR 2015
středisko Šluknov

Modlitební potřeby

V měsíci únoru bylo v programu 15
studentů, v průběhu 1 odešel.

Sháníme 9místné auto. VW T4 je na odpis. Potřebujeme ho pro podnikatelské účely a zároveň na přepravu studentů.

Byli jsme na výjezdu v AC Plzeň. V
pátek jsme sloužili mládeži a lidem,
kteří mají na srdci pomáhat závislým

Modlíme se za práci s teenagery - jak je zapojit do mládeže v církvi.

Proběhla beseda na intru ve Varnsdorfu od 19:00-24:00. Promítal se
film o závislosti, poté se mluvilo otevřeně o Kristu, o životě. Výborný čas.
Také jsme realizovali ve středisku
besedu se Střední školou sociální a
besedu v Dětském domově Lipová.

Mezi studenty je několik modlitebních potřeb :

REPORT ÚNOR 2015

Dětské centrum Šluknov

Modlíme za křest v Duchu svatém pro naše studenty

Modlíme se za tábor - jak ho realizovat a kde získat finanční podporu
30 000,- Kč
Andrej Čilek - za jeho manželku, která nevěří v Krista
Petr Kulas - má již dva měsíce problém s rukou (kloub a šlacha)
Patrik Zloch - má hepatitidu C
Pavel Kavaler - bolest se zády (asi vyhřezlá ploténka)
Láďa David - vysoký tlak

Rekonstruovali jsme prostory Dětského
centra. Vznikla nově místnost pro maminky s dětmi. Bylo to důležité, protože místnost bude zamykatelná a nikdo jiný tam
nebude chodit - proto bude snazší udržovat
pořádek a čistotu.
S tímto rozhodnutím vznikla potřeba uhradit nový koberec do místnosti pro maminky
s dětmi v hodnotě 2400,- Kč. Pokud by
někdo z vás chtěl přispět jakoukoliv částkou, prosíme kontaktujte vedoucího DC
Antonína Tipana 734 369 120. Děkujeme

MODLITEBNA

REKONSTRUKCE

Pustili jsme se také do rekonstrukce bývalé učebny, kde vznikne nově pokoj pro studenty.
Původně jsme chtěli obrousit podlahu, ale vyústilo to v kompletní rekonstrukci. Zjistili
jsme, že pod palubkami byly dřevěné stěny natřené na zeleno. Podlaha šla ven (byla
špatná) a k tomu se přidal strop. Výsledkem bude prostorný a slunečný pokoj.
Učebna se provizorně přesunula na sloupovou místnost a očekáváme, že v březnu
anebo v dubnu bude učebna již v modlitebně, kde chybí položit jenom koberec a nainstalovat světla. Na přislíbený koberec od banky stále čekáme.
Na horní fotce můžete vidět, jak vypadala modlitebna před dvěma lety. Tehdy se začínaly dělat
sádrokartony.
Dostat modlitebnu do této podoby nebylo snadné.
Vše jsme dělali svépomocně a finance jsme získávali víceméně z darů. Děkujeme každému, kdo
nás podpořil.
Jsou před námi ještě nemalé investice na vybavení. Konferenční židle, učební stoly a aparatura.

MISIJNÍ VÝJEZD
Slovensko
Je tomu již 5 let, co jsem potkal
pastora AC Bohumín Tadeusze
Gauru. Tehdy byla možnost podívat
se na službu, kterou dělají mezi
Romy v Ostravě. Mohl jsem poznat
celý tým, který se službou Romům
zabývá. Domluvili jsme se, aby
k nám v létě přijeli a sloužili u nás
ve Šluknově a díky Bohu vše vyšlo.
Od té doby jezdí bratři z Bohumína
do Šluknova každým rokem.
Myslím, že i oni by potvrdili, že to
ve Šluknově nebylo nikdy lehké, ale
díky Bohu jsme po čtyřech letech
mohli vidět, že naše práce na Božím díle začíná nést ovoce. Tři roky
předtím přišlo vždy mnoho lidí na
evangelizaci, mnozí vydali svůj
život Kristu, někteří dokonce přišli
jednou dvakrát do sboru a konec .
Minulý rok při modlitbě jsem říkal:
„Bože, už nechci dál zvát bratry a
dělat několikadenní programy –
nemá to smysl,“ ale Bůh měl jiný
plán. Dnes chodí do sboru pravidelně 7 až 10 Romů - 2 byli pokřtěni a
další 3 by chtěli. Vznikla skupinka
na šluknovském sídlišti a já věřím,
že je to jen začátek Božích věcí,
které jsou připravené pro Šluknov.
Díky tomu jsem se rozhodl jet na
Slovensko do romských osad. Domluvil jsem se s bratrem Honzou
Biharim a 19.-24.2. byli s jeho tý-

mem na Slovensku. Určitě bych
chtěl zmínit Karla Drobného, který je
studentem TC a účastnil se misijního
výjezdu. Karel věří, že ho Pán povolal, aby se stal misionářem, a musím
říci, že pro nás byl velkým přínosem.
Jeho služba lidem a ochotné srdce
se mě samotného mnohdy dotýkala.
Je pro mě vždy zázrak vidět kluka
z ulice, jak vydává svůj život Bohu a
je ochotný sloužit druhým lidem.
Zažili jsme mnoho skvělých chvil
mezi sebou, kdy s námi v týmu byli
ještě dva romští chváliči, Honza a
Tonda. Měli jsme spolu dobrý čas,
jak ve chvále, tak při modlitbě, ale i
ve volném čase. Služba Honzy Bihariho a jeho týmu je na Slovensku
zaměřená na dvě osady: Peisšťany
a Částkovce.

Lidé zde žijí v hrozných podmínkách. V osadách rodiny s dětmi žijí
v místě, kde jediný zdroj vody je
studna 500 m od domu. To mě vedlo
k zamyšlení, jak dobře se vlastně
máme. A tady byl pro mě jeden ze
zásadních momentů misie.
Když jsem přišel na skupinku do
jednoho domu, kde se shromáždilo
asi 12 lidí, a slyšel jsem je mluvit
svědectví o tom, jak přišli k Ježíši a
co On dělá v jejich životech, poznal
jsem, že jsou šťastní. I když mají
málo peněz, špatné bydlení, přesto
se mohou radovat, a také se radovali. Mluvili o tom, že Pán je s nimi, že
je neopouští, že jim dá vše, co potřebují ke svému životu, a že jsou

opravdu vděční.
Byl jsem dotčený a zároveň usvědčený. V jakém luxusu si žiji a přesto
jsem mnohdy nespokojený – jako
bych za těch 7 let zapomněl, že
jsem sám žil ve squatě, odkud mě
Ježíš vytáhl. Jakoby se mi před
očima promítl film a já byl skutečně
vděčný. Je třeba znovu a znovu si
připomínat, odkud jsem vyšel a
z čeho všeho nás Pán vytáhl. Myslím, že vděčnost je hnací motor,
který nás udržuje v blízkosti Bohu.
Celý čas misie byl pro mě duchovním soustředěním, znovu jsem si
mohl ujasnit priority ve svém životě
a připomenout si, k čemu mě Pán
Ježíš povolal. Díky času tam mám
inspiraci ke službě ve Šluknově.

Jeden večer při chvále a modlitbách
mi Pán ukázal celé naše město a já
viděl, že to nejsou jen Češi a Romové, ale i Vietnamci, kteří žijí
v početné komunitě na území města
Šluknov. Nikdy jsem nad tím takhle
nepřemýšlel, ale v mém srdci se
narodila myšlenka, která říká: „Bůh
nám dal město Šluknov se všemi
národy, které na jeho území jsou.“
Modlím se, aby to, co jsem načerpal
na Slovensku, bylo zapečetěno
v mém srdci a měl jsem sílu realizovat takové kroky, aby se naplnila tato
vize. Děkuji Teen Challenge Šluknov, které mi velkou měrou na tuto
misijní cestu přispělo.
S pozdravem Antonín Tipan

