Drahá církev „Archo“, drazí bratři a sestry!
Velmi ráda se s vámi podělím o novinky z našeho života za srpen. Přišel také
sváteční den „První zvonění“ a naše děti šly do školy na slavnostní zahájení. Jsem
velmi ráda za Natašku, která nastoupila do
1. třídy.
Bude mít stejnou paní učitelku, jako měl její bratr
Rostík a náš Saša. Patři mezi ty laskavé učitele,
kteří milují děti. A tak věřím, že Nataška překoná
všechny své handicapy s učením. Pro Natašku to
bylo těžké, trochu i plakala, ale seznámení se
školou proběhlo úspěšně. Natašky maminka
začala projevovat větší zájem a péči o své děti.
Pije méně alkoholu. Škoda jen, že se jí nedaří
najít stálou práci. Vydrží tak 2 až 3 týdny
pracovat a pak skončí.
Nataška a její bratr Rostík k nám budou přicházet
každý den po skončení školy. Najedí se u nás a
budou s námi dělat domácí úkoly. Věříme, že
naše pomoc jim pomůže zachránit rodinu, aby
nebyly odebrány. A je možné, že jejich matka
přestane pít a dokáže si najít trvalé zaměstnání. Prosím, modlete se spolu s námi
za tuto rodinu!

Jsem moc ráda, že naše přátelství trvá již tolik let. S radostí přijímáme všechny
skupiny přijíždějící od vás k nám do Ržiščeva. Pokaždé jste u nás vítáni!
Já a moje přítelkyně jsme s velkou radostí narychlo přijely toto léto do České
republiky. Vaše země se pro
mě stala osobně blízkou.
Bylo skvělé vidět spousty
přátel a známých tváří z vaší
církve. Byly jsme také na
krátkém pobytu v Harrachově,
v krásné
Praze,
v rodině
Kalvachových. Setkaly jsme se
s naším Sergejem a jeho
rodinou. A měly jsme výborné
a chutné grilování na zahradě
Petra a Dagmar Kalvachových.

Děkujeme za vaši lásku a mnohaleté přátelství!
I naše děti se za vás modlili a žehnali vaší církvi a všem rodinám z Archy!

V tomto roce nám Bůh dopřál velkou úrodu rajčat,
okurek, paprik a další zeleniny. A tyto papriky vyrostly
do výšky našeho Dimky.
Naše babička poctivě zavařovala rajčata na zimu, naše
děti milují zavařovaná rajčata.
Bylo sice hodně suché léto a něco sucho nepřežilo, ale
naše děti si vždycky něco najdou a jedí přímo v zahradě.
To co si člověk sám vypěstuje, je vždycky to
nejchutnější.
Stále věřím, že práce na zahradě je velmi užitečná pro
naše děti. Doufám, že se tímto podaří, aby si vážily více i
práce druhých. Možná se tím i sníží jejich všudypřítomná
nenasytnost a ničitelství, které je tak typické pro
všechny děti z ústavů a dětských domovů. A možná
někdo z dětí v budoucnosti bude mít svůj vlastní sad či
zahradu.

Práce se sociálně slabými rodinami
To, že tyto děti ze sociálně slabých
rodin chodí do školy, mají pěkné
oblečení a zajištěné jídlo ve škole – to
je zásluha i vás a vaší podpory.
Doma nemají ideální podmínky, často
vidí rodiče pít, vidí hádky a konflikty
s fyzickým násilím. Ale po nějakém
čase vidíme, že chování dětí se pod
vlivem normálního a zdravého
prostředí mění. Jak jsem již psala,
Rostík a Nataška s námi budou
v každodenním kontaktu.
Náš Arťom v tomto roce také
nastupuje do 1. třídy. Navštívili jsme
ho 1. září, přivezli potraviny, nové
oblečení. Otec ho opustil, maminka
umřela, má jen babičku, která se o
něj velmi dobře stará, tak jak jí zdraví a finanční možnosti dovolí.

Také naší malé Dášence jsme darovali nové šaty. Měla takovou radost! Její
maminka přestává pít, ale má vážné problémy s játry. Když jsme přijeli, maminka

připravovala večeři a byla střízlivá. Modlíme se za tuto rodinu. Je tam ještě syn
Váňa, nyní v 5. třídě, je to velice agresivní chlapec, ve škole má spoustu problémů.

Náš Andrej prožívá smutek – neznámí lidé
zabili jeho otce. Nyní se vše vyšetřuje.
Andrej nezažil příliš dobrého od svého
otce, přesto jsou takovéto děti i nad
špatným rodičem velmi smutné, je to
přeci jen jejich určitá jistota. Osud tohoto
chlapce je velmi těžký. Žije v rodině, kde
se nejstarší bratr oběsil, matka a střední
bratr jsou alkoholici a otce nyní zabili.
Vidíme, že Andrej má velmi dobré srdce,
je velmi citlivý, sympatický.
Má problémy s kouřením,
slibuje, že přestane. Snaží se.

nicméně

Tak moc chceme jeho život změnit
k lepšímu.
Prosíme, modlete se za následujících
8 dětí, aby mohly zůstat ve svých
rodinách, aby se zlepšil jejich život a neskončily ve státních dětských domovech:
Andrej 14 let, Rostík 12 let, Nataška 7 let, Arťom 6 let, Váňa 10 let, Dášenka 5 let,
Ilja 3 roky a Máša 1 rok.
Práce s těmito rodinami začala v r. 2016. S Andrejem jsme se seznámili v církvi,
s Rostíkem ve škole, s ostatními přes sociální úřad pro ochranu dětí. Už jsme se
s nimi velmi spřátelili a někteří se již stali součástí naší rodiny. S některými vztah
teprve prohlubujeme.
Začala škola a děti těžko přivykají k režimu brzkého vstávání a domácích úkolů. A
tak se těším, až si zase zvyknou a budou se lépe vypořádávat s těžkostmi.
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Přejeme vám Boží blízkost a požehnání.

