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PASTORACE JONÁŠE
Většina z nás zná velmi dobře příběh
Jonáše, muže, který prošel břichem
ryby. Chtěl bych se krátce zabývat
tím, o čem tento příběh je z hlediska
našeho postoje k lidem, kteří svůj
život postavili na takových principech,
které v konečném důsledku vedou
k sebezničení. Pokud se podíváme
kolem sebe a konfrontujeme situaci
dnešního světa se situací města
Ninive, nenajdeme mnoho rozdílů.
Bible je v popisu situace skoupá,
„zlo, které páchají vystoupilo před
mou tvář“. Nechci zde popisovat co
je ono zlo. Bylo by to zbytečné. Co
je podstatné? Boží odpověď. Bůh
poslal Jonáše, aby odhalil lidem ve

městě důsledky jejich jednání.
To, co je důležité, je, že Bůh nebyl
lhostejný k situaci, ve které se
Ninivští nacházeli. Byl zapojen.
Nejen, že to viděl, ale také jednal,
měl plán. Záleželo mu na nich.
Nechtěl vidět sebezničení Ninivanů.
Jonáš Ho ve svém rozhořčení nazývá
„Bůh milostivý, plný slitování,
shovívavý a nesmírně milosrdný,
kterého jímá lítost nad každým
zlem“… a tím zdůvodňuje svou
neochotu angažovat sám sebe. Možná
si říkal „to není moje starost“, nebo,
„sami ať si nesou důsledky“možná
měl prostě jenom strach.

Když před svým posláním utíkal
na lodi do Taršíše dokonce tvrdě
usnul, aby nemusel čelit Božímu
volání ke změně postoje. Jistě není
to bezpečné jít do Ninive, vidět zlo,
ale také bolest, samotu, strach…
Vidět vlastní omezenost, selhání.
Přesto Bůh Jonáše potřeboval a
myslím si, že celý příběh je více
než o Ninive o nás křesťanech. O
našich postojích, angažovanosti, o
tom jakýma očima se na problémy
tohoto světa díváme. On je stále
zapojen, hledá dnešní Jonáše,
kteří nebudou však před Jeho
povoláním utíkat..

°

TEEN CHALLENGE JE
CHARITATIVNÍ ORGANIZACÍ
ZŘÍZENÁ APOŠTOLSKOU CÍRKVÍ

°

ZABÝVÁ SE POMOCÍ
ZÁVISLÝM LIDEM A LIDEM
OHROŽENÝM TAKOVÝMI JEVY
JAKO JSOU DROGY, ALKOHOL,
GAMBLING…

°

VEŠKERÝ ZISK ČI DARY JSOU
VYUŽITY VE PROSPĚCH NAŠICH
KLIENTŮ

°

INFORMACE O TEEN
CHALLENGE JE MOŽNÉ ZÍSKAT
NA: WWW.TEENCHALLENGE.CZ

Petr Král

CO SE STALO V POSLEDNÍ DOBĚ BĚHEM ROKU 2006?
AKCE STŘEDISKA:
V srpnu se uskutečnil každoroční
vícedenní zátěžový pochod, kterého
se účastnili spolu se studenty
pracovníci střediska a až z Českého
Těšína dorazil i bývalý student Roman
se svým malým synem.
Jde o akci plnou her inspirovaných
bibl. příběhy, poznávání svých
možností a moci Biblického textu v
praktickém životě.
V září jsme se zapojili do
evangelizační akce NAMAX, kterou
pořádá organizace Image 33, letos ve
spolupráci s AC Varnsdorf.
Následovala
spolupráce
na
evangelizační akci Kidsquest ve
Šluknově, kterou jsme pomáhali
realizovat spolu s týmem místních
pracovníků Dětského centra TC Klokan
a pracovníků s dětmi ze Spojených
států.
Po delší době jsme oslavili řádný
odchod studenta Petra, který dokončil
program TC a koncem září nastoupil
na Vyšší misijní a teologickou školu
v Kolíně.

Během roku jsme oslavili několikero
narozenin studentů a přechodů do
dalších fází studijního programu TC.
Rozloučili jsme se studenty Petrem
a Filipem, kteří tréninkovou část
programu dokončí v TC Poštovicích.
STAVEBNÍ PRÁCE NA NOVÉ BUDOVĚ:
V nové stavbě, kde budou pokoje
studentů, kuchyň, prádelna, kotelna
a toalety je již od září natažena
elektřina. Dokončili ji Petr Lejsek a
Jirka Oubrecht (bývalý pracovník TC
nyní již bydlí ve svém domku z rodinou
jižně od Prahy, a který je nadále našim
blízkým přítelem).
Díky finanční podpoře z USA byla na
konci roku zabudována v novostavbě i
opravující se staré stodole nová okna.
Úspěšně jsme prošli certifikací Rady
vlády protidrogové politiky.
Pokračujeme v pořádání prevenčních
přednášek na školách, vyrábíme
dále keramiku, o kterou je stále
zájem, pomáháme při uskutečňování
svépomocných skupin Bod Obratu,
zajišťujeme překlady materiálů B.O.
David Ellmrich
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Kidsquest a služba těm nejmenším
ve Šluknově.
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Jirka Camfrla a Jarda Křivánek
„Otium post negotium...neboli odpočinek až po práci“, je
krédem učitele našich studentů Jardy Křivánka. A tak jsou naši
studenti učeni překonávat sebe, když čelí neústupnupnému přístupu
pracovníka TC, který sám programem TC kdysi prošel.
Nová mail adresa: tcsluknov@gmail.com

Aktuálně ze života ve středisku najdeš na:
www.bullet-in-cz.estranky.cz
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NAŠE POTŘEBY:

ZMĚNY V TÝMU:
Místo poradce studentů Jiřího
Oubrechta, který se před pár lety
odstěhoval, se stará o studenty v
osobních pohovorech David Láník
Dis. Jeho darem je umění naslouchat
a povzbuzovat. Po ukončení studia na
VOŠMT (biblická škola AC) nějaký čas
pracoval jako prodejce elektroniky v
rodném Varnsdorfu, pak se oženil a
se svou ženou Martinou a nedávno
narozeným synem dnes bydlí ve
středisku. Dodělává si vysokoškolské
vzdělání v oblasti soc.práce a
poradenství.
Ekonomkou střediska je Míla
Camfrlová, tichá, trpělivá, důsledná
a efektivní v tom, co dělá. Praktické
zabezpečení chodu střediska má
na starosti Tomáš Kačer Dis., který
se za svým povoláním přestěhoval
s rodinou z Kolína do Šluknova. Je
projektovým manažerem a díky jeho
invenci jsme získali darem potraviny,
starší nábytek atd.
Marcela Postlerová, která dále vede
činnost Dětského centra Klokan ve
Šluknově, v létě tohoto roku ukončila
prac.poměr v TC, proto jsme přijali
nového pracovníka, Davida Ellmricha,
který provádí prevenční přednášky na
školách a pracuje na plný úvazek ve
středisku.

Je bývalým studentem TC, který
úspěšně ukončil program a také
VOŠMT v Kolíně. V současné době
si večerně dodělává středoškolské
vzdělání a autoškolu. Je cílevědomý
a nadaný.
Vladimíra Králová má na starosti
potřeby studentů v sociální oblasti a
tvorbu prezent.materiálů TC.
Jirka Camfrla je nadále vedoucím
pracovní činnosti a pro studenty
člověkem, který je vždy nablízku.
Otevřený, spontánní, rázný, upřimný
a oddaný Bohu.
Mgr.Jarda Křivánek Dis., učitel, který
od studentů očekává plné nasazení, je
důsledný , nekompromisní a horlivý.
Petr Král, který je nadále vedoucím
střediska a
vedoucím týmu,
své aktivity rozšiřuje za hranice
střediska. Pomáhá církvím v ČR
rozjet svépomocné skupiny Bodu
obratu, je starším AC Varnsdorf,
pravidelně dojíždí do TC v Poštovicích,
kde vyučuje v programu intership,
pomáhá budovat tým pracovníků TC a
třetím rokem studuje na vysoké škole
poradenství a soc.práci.

-Mira Králová-

PARTNERSKÉ SBORY:

V rámci projektu „Partnerské sbory“jsme byli na třech výjezdech v CB Liberec
a CB i AC Ústí nad Labem. Bratři a sestry nás všude vřele přijali a obdařili nás
požehnáním v podobě finančních darů a pohoštěním. My jsme sloužili ve
shromážděních těchto církví chválami, svědectvími i slovem. Naši studenti tak
mohou poznat jak velikou a nádhernou rodinu v Kristu získali.
Nemohu si odpustit vzpomínku na krátký vstupní program pro děti v AC Ústí nad Labem„Kachny“,
který nás velmi zaujal a pobavil. (zájemcům o shlédnutí doporučuji kontaktovat pastora Štěpána
Hlavsu-pozn. autora). Děkujeme všem společenstvím, která jsme navštívili za

pozvání a ochotu dát i přijmout. Těšíme se na ta, která nás již pozvala. -Ellmrich-

FINANCE:

Letos nám byla stejně jako v předchozích letech schválena státní dotace pokrývající
zhruba třetinu našich ročních nákladů. Přesto nám byly dotace vzhledem k povolebním
změnám doručeny až koncem října. Díky modlitbám, dárcům a několika půjčkám jsme
chod střediska nemuseli omezit. Celý rok se počet studentů pohyboval mezi 10 a 11
(z kapacity 12 osob). Nemrzli jsme, jedli a zaplatili i vše, co nešlo odložit do doby, než
dotace naplynou na náš účet.

*
Jednou z našich opravdu
naléhavých potřeb je získat
nové devítimístné auto. (Pro
převoz studentů - bohoslužby,
výjezdy, cesty do dílny...převoz
materiálu, nákupy atp.) Starý
Mercedes začíná být nebezpečný
a nejednou se k nám zachoval
skutečně zákeřně. Přes všechny
dosavadní dobré služby, které
nám prokázal, je čas získat nové
auto a staré odstavit.
*
V zimních měsících tohoto
roku řádně ukončili program TC
dva naši studenti Radovan a Láďa,
na podzim Petr L. Budou muset
hledat své místo ve světě velikých
možností a zároveň velikých
potíží a pokušení. Žehnáním jim
pomozte nést jejich břemena.
* Modlete se prosím za celý
tým, abychom mohli nacházet
ty nejlepší cesty k srdcím našich
studentů.
*
Stále sháníme finanční
prostředky na dokončení stavby
celého střediska. Spojte se prosím
s námi v tomto díle modlitbou.

Student Petr L.řádně
ukončil program TC a v současnosti studuje biblickou
školu v Kolíně, chcete-li ho
finančně podpořit, informace dostanete v kanceláři
AC Varnsdorf, nebo u nás v
TC. Především jej však podepřete modlitbami v jeho
prvncíh krocích nového
života. Není snadné začít
znova.

Jirka C.předává certifikáty
Radovanovi a Láďovi, kteří
dokončili řádně celý program TC. Přejeme jim, aby
jejich životy byly plny Boží
slávy ...

Skrze Tvé prosby
k Bohu mohou
být významně
ovlivněny životy
druhých lidí.

DĚKUJEME VŠEM i nejmenovaným:

Pro vnitřní potřebu TC jsme získali od České bibl.společnosti v
čele s jejím ředitelem p.P.Novákem exkluzivní nabídky na koupi křesťanské literatury, jíž jsme využili k získání 12 ks nových
Biblí, které budou používány našimi studenty ve studijním
programu TC. Letos jsme dvakrát byli obdarováni občanským
sdružením „Naděje“ potravinami v hodnotě několika desítek
tisíc korun. Z Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského,
sídlící v Praze, jsme získali nábytek a vybavení, z nadace „Děti
naděje“ jsme dovezli ložní prádlo, peřiny, získali jsme vybavení
pro kuchyň, a tak bychom ve vypisování množství požehnání
mohli pokračovat. Podrobné informace o našich dárcích a
sponzorech budou zveřejněny ve výroční zprávě za rok 2006.

