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_____________
„Błogosławiony Pan, Bóg
Izraela, że nawiedził lud
swój i dokonał jego
odkupienia, i wzbudził
nam mocarnego
Zbawiciela w domu
Dawida, sługi swego, jak
od wieków zapowiedział
przez usta świętych
proroków swoich.“
Ew.Łukasza 1,68-70

A ZNOVU V AFRICE
Po krásných, ozdravných, a také
zaneprázdněných prázdninách doma jsem se
vrátila do služby v AIDS Hope centru. Čekalo
tady na mne milé překvapení - mladí, drazí
Natka a David Macurovi. Jsou opravdovým
požehnáním nejen pro mne, ale také pro celý
tým.
Jsem Pánu moc vděčná, že jsem se
mohla znovu setkat se svými přáteli a
spolupracovníky. Konečně jsem mohla osobně
poděkovat všem, kteří mi tak moc pomohli po
nehodě. Jsou pro mne důkazem, že Ježíš žije
v naších srdcích. Jak si jinak vysvětlit, že
někdo vstane v 2:30 ráno, aby jel pomoci na
místo nehody, hádá se s personálem nemocnice,
že potřebujeme rychlou kvalifikovanou pomoc a
převoz do lépe vybavené nemocnice, nechá se
pozvracet a osprchovat krví z otevřené rány
(nepřeháním), vypere a zašije zakrvácené a
roztrhané oblečení, obvolává pojišťovny
v různých zemích, dává vědět rodinám, vyřizuje
všechny papíry, modlí se u lůžka nemocného,
naslouchá nespočet otázkám a je tam pro
druhého. To je OM a já jsem velice ráda
součástí této rodiny.

PŘEDÁNÍ VEDENÍ CENTRA
Ovšem ne všechno bylo jednoduché po
návratu. Procházíme mnoha změnami v našem
centru. Je těžké říkat „Good bye“ lidem, kteří
byli součástí mého života poslední dva roky.
Máme tu nového ředitele, který byl už poslední
dva roky součástí užšího vedení centra. John
s manželkou Lee jsou místní, rozumí zdejším
lidem a kultuře, což už je velkým přínosem.
Z různých hodnocení týmu také vyplynuly
změny v některých službách, zrušení některých
aktivit a začátek nových věcí. Někdy to
vypadalo, že jsem v novém centru. Ale vím, že
změna je potřebná. Více napíšu příště.

Setkání s Davidem a Natkou

S řediteli OM Jižní Afrika

Krásné „jacaranda“ stromy
(kvetoucí jen v říjnu)

Bývalí a noví ředitelé
(zleva: Lee, John, Nico a
Alma) Dalšími členy užšího
vedení jsou Marieke a Megan
(foto týmu: vpravo vpředu)

DĚTSKÝ TÁBOR

Procházka divočinou

Společný program na táboře

Hry pro starší děti

Prožili jsme opravdu požehnaný čas
také díky Vaším modlitbám a financím. Děkuji
jménem všech 35 dětí. Tématem bylo „Boží
otcovské srdce“.
Odjeli jsme do přírody, kde už třetím
rokem máme úžasné zázemí pro hry, společná
setkání, pěkné pokoje, chutnou a vydatnou
kuchyni. Připravili jsme pro děti program,
který je velice podobný naším táborům od
ranních chvilek, biblického vyučování, přes
hry, soutěže, až po bazén a večerníčky.
Mým nejsilnějším zážitkem byl poslední
večer chval a modliteb. Neplánovaně pastor
vyzval všechny otce a muže v sálu dopředu,
omluvil se za všechny otce, kteří nikdy
nefigurovali v životech našich dětí nebo byli
násilničtí atp. Pak se rozešli do různých koutů
sálu a děti k nim mohly přijít pro objetí nebo
modlitbu. Bůh uzdravoval mnohá zranění a
pokroucené pohledy na Boha Otce.
V průběhu večera za mnou přišel taky
jeden klučina, který odevzdal svůj život Ježíši.
Mé srdce prostě přetéká radostí a úžasem nad
zázračným Božím působením.

Učila jsem čtvrtou třídu

Nový autobus, který slouží pro
transport našich dětí

Sobotní dětský klub

VÁNOČNÍ DĚTSKÝ KLUB
Bazén a jídlo – největší
zážitek pro většinu dětí ;-)

Večer chval a modliteb

_______________
Děkujme Pánu:
- za Jeho působení na táboře
- za pomoc při znovu zvykání
si na africké misijní prostředí
- za uzdravování členů týmu
po nehodě
- za Jeho vedení a nové
nasměrování naší služby

_______________

PODPOŘ NAŠI SLUŽBU:
Účet: 2700344081/2010
VS: 805803 KS: 0308

První sobotu prosince se naše centrum
zaplnilo 120 dětmi z okolí. Připravili jsme pro
ně netradiční vánoční program. Celé setkání
neslo název Cesta do Betléma. Děti byly
rozděleny do skupinek a na různých
stanovištích slyšely postupně celý vánoční
příběh a plnili různé úkoly.
Byli jsme požehnaní dárky od místních
církví, které jsme na konci rozdali rozzářeným
dětem. Mým největším strachem bylo, jak
ukočírovat tu tlupu dětí. Ale Bůh vyslyšel
modlitby, děti poslouchaly a měli jsme
dostatek dobrovolníků.

CO MNE ČEKÁ O VÁNOCÍCH?

Dětem už začaly letní vánoční
prázdniny. Náš rozvrh je také trochu volnější.
Jezdíme pro potraviny, třídíme je a rozdáváme
rodinám našich dětí. Taky uklízíme různé
místnosti a třídy a připravujeme se na příští
školní rok.
Mnoho lidí z týmu znovu odjíždí ke
konci roku a my čekáme na posily v novém
roce. Vánoce už potřetí budou velice
netradiční, možná strávené i někde u bazénu 
Ale Štědrý večer si nejspíš užiju trochu
tradičně v české společnosti.

Food pickup

________________
Přimlouvejme se:
- za moudrost při plánování
a rozhodování pro příští rok
za
úplné
uzdravení
Marieke, Grace a Rebeky
(rehabilitace se táhne)
dostatek
nových
pracovníků v příštím roce
- Boží vedení při hledání
bytu a koupi ojetého auta

________________
MODLÍM SE O …

Boží
pokoj
v těžkých
časech, Boží lásku, když je
srdce zlomené, Boží naději
v nejistých časech.

RADOSTNÉ VÁNOCE A
POŽEHNANÝ ROK 2017!

