Drahá Archo!
Začala škola a naše děti jen těžce přivykají ke školnímu režimu. Brzy vstávat,
koncentrovat se ve škole, domácí úkoly atd.
Snažíme se při každé možnosti vyjet někam do přírody. Nedávno jsme navštívili
farmu rehabilitačního centra od naší církve. Chovají tam ovce a naše děti se jich
nemohly nabažit.

Děvče Liera, která u nás krátce pobývala,
se vrátila ke své mamince.
Maminka zdárně ukončila program
rehabilitačního centra pro odvykání od
alkoholu a drog. Tato rodina je původně
z Mariupolu a nyní se jí snad podaří
usadit. Liera přijíždí každé ráno k nám,
posnídá a pak jde společně s našimi dětmi
do školy.
I v dalších rodinách se daří menší úspěchy.
Rodina
Andreje
se
přestěhovala
k přítelkyni matky do domu, kde funguje
elektřina a plyn.
Přítelkyně je nemocná, a tak si navzájem
vypomáhají osobní péčí a další pomocí.
Radujeme se vždy, když vidíme, že se
rodiče zlepšují a méně se utápějí
v alkoholu.

Toto je výhled z našeho
vrchního
patra
domu.
Krásné stromy a v dálce
řeka Dněpr.

Opět jsme prožili Boží péči
o nás, protože se nám
podařilo zabezpečit topivo –
4 tuny, které by nám měly
vydržet až do února, tedy
přes celou topnou sezónu.
Díky Bohu za to!

S nastupujícím podzimem náš dům připomíná spíše nemocnici. Všichni tady
smrkají, kašlají, leží ve svých postelích. Jen Saša a Rostík jsou zdraví a jako jediní
chodí do školy.

Se Sašou jsme oslavili
jeho 12. narozeniny.
Je to chlapec, který
umí vzít za práci. Topí
v kotli a rád manuálně
pracuje.
Proto
i
skutečné nářadí bylo
pro něj příhodným
dárkem.
Náš Dimka oslavil
10 let. Je to chlapec
velmi citlivý na Boží
vedení. Upřímně se
snaží žít podle Boží
vůle. Stále se modlíme za jeho zdraví, protože má velmi slabou imunitu a mnohá
chronická onemocnění.

Hrozila mu také operace, kterou jsme na rok odložili. Nyní se mělo rozhodnout
o termínu operace a při kontrole v Kyjevě chirurg konstatoval, že operace není
nutná. Jsme tak rádi, díky Bohu za to! Dimka je drobný vzrůstem i váhou, ale
věříme, že ho Bůh zocelí.

Naše děti mě udivují talenty, které se u nich
rozvíjejí. Při špatném počasí jsou tvořivé a
výtvory jsou již opravdu povedené pro potěchu
oka.

Práce se sociálně slabými rodinami

Drazí přátelé, děkujeme za modlitby i praktickou pomoc. Vidíme plody této služby.
Děti rostou, chodí do školy, rodiče přestávají pít. Někdy jsme požádáni o Bibli,
jindy svědčíme. Prosíme o vaše další modlitby, aby tito lidé našli spasení, přišli do
církve a byli přijati. Prosíme za spasení celých rodin!
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