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T EEN CH ALLENGE
ŠLUKNOV

Úvodník

Přátelé,
dnes jsem četl krátké
motto k jednomu semináři,
které
znělo:
„Každý náš tvořivý
čin je zároveň uctěním Boha.“ Povzbudilo
mě to. Vidím totiž kolem sebe spolupracovníky, kteří nejsou neteční
k potřebám druhých lidí.
Dnes je do práce střediska zapojeno nějakým
způsobem 18 lidí. Další
dobrovolníci pak slouží
v dětském centru. Ačko-

li často nemají zdroje na
uskutečnění změn, které by si přáli, hledají
cesty, nevzdávají to.
Jsme ve fázi, kdy po letech
pokračujeme
v rekonstrukcích ještě
neopravených částí střediska a chystáme se i na
rekonstrukce již zchátralých. Všude prach, nějaký stavební materiál a
do toho studenti pokračují v programu. Tvořivé činy vypůsobí zlepšení prostředí a jednodušší život, i když
mnohdy ne v průběhu
přeměny, ale až po jejím
dokončení.
O to více jsem rád za
každého, kdo se za nás
modlí, myslí na nás
v dobrém, zmíní se o našich potřebách, případně prakticky pomůže.
Vypadá to tak, že se celý rok z toho prachu nevyhrabeme, ale věřím,
že konec bude lepší než
počátek.

Během tohoto roku,
pravděpodobně někdy
na podzim, bychom rádi
otevřeli modlitebnu a
pozvali vás, naše přátele. Protože stále více
přemýšlím o věcech spojených s Božím královstvím, rád bych slavnostní otevření věnoval
tomuto tématu. Host
bude překvapení i pro
mě samotného. Stále jej
nemám, ale věřím, že
nám Bůh dá řečníka,
který vidí a žije v realitě
Božího království. Sledujte nás na našich web ov ý c h
s t rá n ká c h :
www.tcsluknov.cz
Nakonec bych vás rád
povzbudil
slovem
z
Efeským 3:20-21: „Ten,
který v nás působí svou
mocí, je schopen učinit
nesrovnatelně mnohem
více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu.“

Stránka 2

REPORT BŘEZEN 2015

Co se událo ve středisku
 Měsíc březen utekl jako

 Navštívil nás pastor Apoš-

 Navštívil nás také Leoš

voda. V programu bylo 14
studentů. Nikdo nepřišel
ani neodešel. Ve středisku
je super parta. Kluci jsou
velmi šikovní, pracovití a
ochotní. Je znát, že mají
obrovský potenciál, který
byl zatlačen závislostním
způsobem života.

tolské církve v Liberci Stanislav Hart. Vyučoval na
téma křest v Duchu svatém. Poté se modlil za studenty a všichni, za které
se modlil, přijali křest v
Duchu svatém.. Super čas.
Studenti byli a jsou nadšení.

Cásek, ředitel Nehemie,
který měl seminář o misii.
Několik studentů se
nadchlo pro misii a chtěli
by misijně sloužit. Někteří
se rozhodli misii podporovat finančně.

Studenti se štítí

Koupelna našich studentů
došla do bodu neúnosnosti.
Vše je v naprosto v dezolátním stavu. Koupelna je stará
přes 15 let a již při výstavbě
jsme zabudovali použitý materiál, takže všemu je přes 20
let, nemluvě o tom, že koupelnu využívá denně kolem 15
studentů.
Prosíme o pomoc, je to
opravdu akutní. Již máme
projektovou dokumentaci na
přestavbu. Minimální nákla-

 Mohli jsme sloužit: výjezd

AC Havířov, 4x beseda na
školách, 1x beseda v mládežnickém klubu.

dy jsou odhadnuty na
100.000,- Kč. Kdyby chtěl
kdokoliv přispět jakoukoliv
částkou, budeme vděčni. Případné příspěvky je možné
zaslat
na
účet:
0923098309/0800 s poznámkou koupelna. Samozřejmě
pokud by někdo chtěl dodat
konkrétní materiál (záchody,
baterie, obklady apod.), může
nás kontaktovat na čísle: 603
105 993. Předem děkujeme za
jakoukoliv formu pomoci.

REPORT BŘEZEN 2015

Stránka 3

Projekt modlitebna
Získali jsme luxusní koberec z banky. Jedná se o kobercové kostky s gumovou
podložkou, které se k sobě
skládají. Dobré je, že se v
bance mění koberce jednou
za tři roky a my jsme dostali téměř 300 m2, takže
mnohé části jsou velmi zachovalé.

Díky tomu se nám podařilo poskládat téměř nový
koberec. Koberec jsme již
skoro položili, koupili konzole, pověsili závěsy a
modlitebna je de facto v
základní fázi hotová. Naprostá paráda, jsme nadšení.

Ještě nám chybí výbava
jako jsou: konferenční židle, projektor, světla, aparatura a další věci, ale navzdory tomu je místnost
provozuschopná.

jich životě a Kristu. Také bylo konečně lepší počasí a my
jsme mohli s dětmi jít ven.

votníka. V případě zájmu mě
prosím kontaktuje na čísle:
734 369 120.

S menšími dětmi jsme navštívili středisko TC Šluknov. Po
cestě jsme hráli stopovačku a
na středisku jsme si opekli
buřty.

Rád bych tímto poděkoval
dárci, který nám přispěl na
koberec do místnosti pro maminky s dětmi - děkujeme.
Zároveň bych chtěl poprosit o
modlitby za pracovníky a
dobrovolníky centra. Potřebujeme být kreativní a nadšení
do realizace jednotlivých aktivit. Děkujeme všem, kteří
se za nás modlí a podporují
nás - moc si toho vážíme.

Děkujeme všem, kdo se
dosud podíleli sna realizaci.

Dětské centrum

V měsíci březnu probíhaly
všechny kluby centra beze
změn. Klub Archa se koná
vždy dvakrát týdně, ale rozdělili jsme kluby na menší
děti a teenagery. Je jich tak
méně a to nám dává prostor
s nimi důvěrněji mluvit o je-

Také už se připravuje vše na
tábor, který proběhne od 1.
do 8. srpna 2015. Na chystaný tábor hledáme zdravotníka, který by byl ochoten
s námi strávit týden. Je potřeba, aby měl zdravotnickou
školus nebo nějaký kurz, který by mu dával statut zdra-

Antonín Tipan

