Dobrý den do Archy!
Naše děti vám předávají velký pozdrav ještě se vstupem
do nového roku. V Ukrajině máme zvyk, že vánoční
stromeček je ozdoben po celý leden, aby si jej všichni
pořádně užili.
Měli jsme krásné a veselé Vánoce a oslavu Nového roku.
Hodně jsme zpívali, povídali vánoční příběhy a užili si
spousty legrace.
Náš Andrej oslavil 14 let. On k nám často přichází a
přespává u nás, takže už to je náš Andrej. Velmi se přátelí
s naším Sergejem. Mají společnou vášeň pro fotbal a
rybaření. Jeho rodiče jsou alkoholici, nevěnují mu žádnou
pozornost. Je to v srdci velmi dobrý chlapec. Často spolu
mluvíme také o škodlivosti kouření a potřebě vzdělání, to
od rodičů neslyší.

Náš Ljoška má velmi štědré srdce. On první myslel na
to, že musíme jet za dětmi z potřebných rodin. Každý
měsíc jim vozíme balíčky potravin a důležitých věcí.
Jsem ráda, že naše děti vyrůstají v nesobecké a citlivé
děti, vždy jsou připraveny se podělit a jsou velmi citlivé
na lidi v nouzi.
Rostik i Nataša často přebývají u nás. My jsme Natašce
zajistili školku a připravujeme ji do školy, učíme ji
písmenka a čísla.

Velmi cítíme s těmito dětmi, se kterými jsme v kontaktu, a vy je tady můžete vidět na
fotografiích. Často zažívají, že v jejich domech je zima a není žádné jídlo. Modlete se,
prosím, za naše město.

Ještě trochu napíši o našich dětech. Nataška se velmi ráda parádí. Nejvíce miluje
svatební šaty na fotografii. Taky se nemůže nabažit koupání ve vaně a miluje malovat si
na barevno nehtíky. Ještě stále je trochu ustrašená, ale za nějaký čas i toto opadne.
Po Vánocích přijel k Lije a Ljoškovi jejich otec. Má rád své děti, ale nedokáže nebo
neumí je zabezpečit, nemá své stálé bydliště. Už jsme podali žádost o zbavení
rodičovských práv, ale proces je stále teprve v průběhu.
Lija je velmi talentovaná slečna. Krásně
tancuje, zpívá, učí se výborně. A velmi
touží po nové rodině s tátou a mámou.
Modlete se, prosím, za její přání.
Všechny naše děti se modlí, aby mohly žít
v nových rodinách. A my věříme, že Bůh ve
správný čas jejich přání vyslyší. Děkujeme
za vaše modlitby, podporu naší služby.
Modlíme se také za vás a přejeme vám
Boží požehnání a vítězství ve vašich
bojích.
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