Dobrý den, moji drazí ve sboru Archa!
Posílám Vám nejnovější zprávy.
Léto tak rychle uběhlo!
Nedávno jsme se seznámili s jedním děvčetem.
Jmenuje se Vika a je jí 8 let. Vika žije v rodině,
kde je mnoho hádek a násilí. Otec často vyhání
ženu i dceru z domu. Ona se potom schovává u
kamarádky. Nedávno otec v afektu hodil do
ohně veškeré školní vybavení dcery, sešity,
žákovskou knížku.
Touto rodinou se už zabývá i naše městská
sociální služba. Pomohli jsme aspoň nakoupit
nové školní potřeby pro tuto rodinu.
Bohužel úroveň života v naší zemi a v našem
malém městě je nízká. V našem městě nejsou
skoro žádná pracovní místa, lidi zachraňují jen
jejich vlastní zahrady a sady k přežití. Modlíme
se, aby se naše město mohlo zlepšit, aby ubýval
počet sociálně slabých rodin.

Daník oslavil své 14. narozeniny! Je to velmi přátelský a v srdci dobrý chlapec.
V den svých narozenin mohl poprvé sednout za volant a na bezpečné cestě
zkusit řídit auto. Ukázalo se, že to byl pro něj nakonec nejlepší dárek.

Nedávno také Váňa oslavil 11 let. Velmi rád hraje stolní tenis. A tak si vybral
za dárek nové pálky.

Stále každý měsíc vozíme potravinové balíčky rodinám, které podporujeme.
Taktéž k rodině Andreje. Trochu se o něj bojíme, protože Andrej přestal chodit do
církve a i když si našel práci, mnohé peníze utratí za cigarety. Jejich dům je stále
neupraven a matka je závislá na alkoholu.

Matka Rostika i Natašky se cítí lépe a dokáže se již lépe postarat o své děti.

Poslední prázdninový měsíc
uběhl velmi rychle. Nicméně se
ještě snažíme využít posledních
teplých dnů ke koupání a užít si
poslední střípky léta před začátkem
školy.
Děti přes léto velmi vyrostly a staly se
odpovědnějšími. Mnozí letní čas
aktivně využily k rozvíjení svých
zálib. Lija ve hře na piano. Daniel
v kresbě. Věřím, že se přes léto
dostatečně otužily a posílily, aby
s příchodem podzimu nebyly často
nemocné.
Děkuji také za Vaše modlitby za moji
maminku. Nedávno oslavila své
83. narozeniny. Po mozkové příhodě
nejvíce utrpěla řeč. Stále ale ještě
dokáže odříkat modlitbu Páně a také
žalm 90.
Děkuji za Vaše modlitby a podporu. Irina Klimova, Ržiščev

