Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Léto u nás začalo skvěle! Byli jsme pozváni na rekreaci do Karpat spolu s dětským domovem „Dětské
cestičky“ ze Lvova. To je velký dětský domov (28 dětí). Bylo to velmi zajímavé! Skupina z Ameriky
připravovala každodenní program, děti se učily nové písně, tvořily, tančily, naslouchaly biblickým
příběhům. Získali jsme mnoho nových přátel. A odpoledne jsme využívali k túrám po horách všude
kolem. Někdy jsme se zastavili, posadili se na zem a jednoduše jsme koukali na Karpaty a přemýšleli o
tom, jak je Bůh veliký. To byly opravdu vzácné momenty obecenství s Pánem.

Naše děti se brzy stanou opravdovými jezdci! Velmi milují koně. Karpaty jsou nádherné hory. Jsem moc
ráda, že zde naše děti mohly pobývat.

Bydleli jsme v opravdu pěkném penzionu.
V objektu jsme měli i bazén s vyhřívanou
vodou. A i když bylo venku chladno, voda
v bazénu byla stále teplá. Během týdne se
Saša, Bohdana a Lija naučili udržet se na
hladině! Sergej plave už tak dobře, že trávil v
bazénu všechen svůj volný čas.
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programem, dokud všichni spali, tak i večer.
Děti byly u vytržení. Velkou vzpomínku si
odnesly, když se nechaly vytáhnout lanovkou
na jednu vysokou horu. Emocí bylo tolik, že o
všem prostě ani nejde napsat.

Naše děti rostou, vyvíjejí se. Každý den nám přinášejí
radost svým jednáním, svými rozhodnutími. Jsou velmi
pozitivní, aktivní, iniciativní. Dobře znají Bibli. Jsem
velmi vděčna Bohu, že mi dopřál být u těchto dětí a
pomáhat jim dospívat.

Věřím, že Pán jim dá dobrý směr. Po dovolené
v Karpatech tři naše děti odletěly na návštěvu do
Ameriky. Americká skupina sice pozvala všechny naše
děti, ovšem rodiče ostatních dětí byli proti. Proto sedm
z nich s námi zůstalo v Ržiščevě.

Naše mladší děti odjely na křesťanský dětský tábor
„Otevřená Bible“ u Kyjeva. Mají tam mnoho her i
výletů. Dětem se tenhle tábor moc líbí. Vracívají se
zasaženi Ježíšem, naučí se hodně nových písniček a
biblických příběhů.

Naše milá princeznička Lija právě dosáhla 10. roku svého života. Lija je velmi radostná a veselá holčička.
Zabývá se tancem a dochází i na hodiny zpěvu. Nyní se taky dala na šití, chce si ušít vlastní sukni! Prosím
o Vaši modlitbu za budoucnost Liji. Na podzim bude z vězení propuštěn její otec, který chce své děti
zpět. Prosím také o modlitbu za Dimu, který je hospitalizován na infekčním oddělení nemocnice.
Doufáme, že ho brzy propustí!! Jsme vděčni za
přátelství s vámi, drahý pardubický sbore! Ať vám
Pán požehná a odpoví na všechny vaše potřeby. My
se za vás modlíme! Těšíme se, až přijedete na
návštěvu!
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