Nepřehlédněte!!!
- blíží se další setkání služebníků a přátel Teen Challenge, které jsme z důvodu pandemie přesunuli na 5.6.2021 od 10:00. Máme naději, že do té doby
budou protiepidemická opatření natolik rozvolněná, že se budeme moci setkat "tváří v tvář" a to ve středisku v Poštovicích. Jste srdečně zváni!
- 19.-20. května proběhne online konference Evropského Teen Challenge.
Hlavním řečníkem by měl být , vedle dalších, tentokrát Philip Yancey, autor
mnoha knih. Link na konferenci vám pošlu mailem, ale budete jej moci také
najít zde: ETC KONFERENCE 2021

Šťastný den pro Kláru, která úspěšně ukončila program. Jsme velmi rádi, že může mít zpět v péči svého
krásného synka. Ještě u nás ve středisku bude, ale program bude zaměřen zejména na to, aby z ní byla
dobrá máma. Už nyní se modlíme za to, aby ji Bůh požehnal novým domovem, také se modlíme, aby ji
Bůh požehnal partnerem, který ji bude opravdu milovat, bude si ji vážit a postará se o rodinu.

Také ve střediscích pro muže v
Poštovicích i Šluknově ukončilo
pár studentů program a vrátili
se do normálního života.

Máme velkou radost, že jsme
po letech mohli konečně zkolaudovat mužské středisko v
Poštovicích a pracovat na celkovém zateplení, s kterým nám
pomáhá pracovní tým lidí, kteří
přijeli z různých koutů republiky.
Zapojili jsme se také do celonárodní sbírky potravin, díky
které můžeme nejen potraviny
pro naše střediska, ale také
podporovat potřebné v našem
okolí, což využívají především
naše dětská centra v Praze a
Brně.

Ve středisku v Poštovicích jsme
dostali darem nový traktor pro
Nesfarmu. Takže můžeme mnohem snadněji obhospodařit naše políčka.

Dostavba střediska ve Šluknově
pokračuje i díky podpoře mnohých z vás. Více o záměrech dostavby zjistíte zde: otevři

Svědectví z práce dětského centra v Praze
Vzhledem k pandemickým opatřením vlády nemůžeme mít otevřeno, jak jsme zvyklí. Viděli jsme velkou potřebu pomoc dětem s
učením. Ne každé dítě má doma Wi -Fi připojení nebo se z jiných
důvodů nepřipojovaly k online výuce. Jeden chlapec se u nás v
klubu připojil úplně poprvé. Děti dostávaly dost úkolů, které měly samy vypracovat. Většina dětí si s tím, ale rady nevěděla. Zapojili jsme se proto do doučování všichni pracovníci. Celkem 16
dětí se nám podařilo zkontaktovat a domluvit se na doučování.
Jezdili jsme učit i k někomu domů, ale častěji v klubu. Potřeba je
veliká a každé dítě by potřebovalo intenzivní práci, aby dohnalo
to, co způsobila tak velká mezera v prezenční výuce. Alespoň trochu jsme, ale dětem mohli pomoci a hlavně se s nimi vidět. Přichází k nám také jednotlivé děti nebo sourozenci, aby si pohrály
a byly tak aspoň chvíli v klidném a podnětném prostředí. Díky
doučování jsme se nedávno potkali (poprvé od září) s jedním
12letým chlapcem. Hned po příchodu sám začal vyprávět, jak se
modlí a jaké prosby Pán Bůh vyslyšel. Vzal si od nás Bibli a hned
se nadšeně pustil do čtení. Bereme to jako zázrak, že po tolika
měsících, kdy nebyl v kontaktu s žádným křesťanem, v něm Pán
Bůh udržel a živil víru. Velmi nás povzbudilo, když se asi před 2
měsíci s naším vedoucím Pavlem zkontaktoval mladý muž, který
chodil jako dítě do našeho klubu. Teď už je ženatý a má dvě děti.
Kvůli některým chybám, které udělal, měl ale rodinu v rozpadu.
Tato krize ho motivovala k hledání pomoci. Začal se s Pavlem
pravidelně scházet a brzy odevzdal svůj život Pánu Ježíši. A skutečně na něm je vidět veliká změna. Usmířil se s manželkou,
přestal dělat špatné věci, mluvit sprostě, nadšeně si čte Bibli a
snaží se podle ní žít. Dál se schází s Pavlem, já se občas vidím s
jeho ženou a dětmi. Modlíme se, aby tato změna byla trvalá, a
aby uvěřila i jeho manželka. Jiný mladý muž nám napsat v březnu
přes facebook, prosil o fotky z doby, kdy jako dítě chodil do klubu (před víc jak 10 lety). Psal, že už má vlastní děti, a že se kvůli
nim chce přestěhovat do Prahy, aby také ony mohly chodit do
klubu a mít tak krásné vzpomínky a zážitky, jako má on. Velmi
nám děkoval, že jsme mu dělali život veselejší a krásnější. Je pro
nás povzbuzením, že i když většina dětí, které chodí do našeho
klubu a v pubertě chodit přestávají, to, co zažily, v nich zůstává
a v pravý čas přináší ovoce.
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Zapojili jsme se také do celonárodní sbírky potravin, díky
které můžeme nejen potraviny
pro naše střediska, ale také
podporovat potřebné v našem
okolí, což využívají především
naše dětská centra v Praze a
Brně.

Kvůli protiepidemickým opatřením jsme dlouho nebyli ulicích,
ale znovu obnovujeme práci
kontaktních center. Díky Bohu
se nám podařilo přivést k nám
do střediska dva muže, kteří
byli na ulici v Praze, a už
opravdu nevěděli, kudy kam.
Chceme poprosit o modlitby za
lidi na ulicích našich měst, je
jich spoustu, a za dobrovolníky,
kteří by měli zájem sloužit takovým lidem.

Na YT kanále PG můžete najít svědectví od kluků, kteří prošli závislostí. Připravujeme také další videa, která podpoří kampaň
Propojené generace.

