Zdravím Vás, naši drazí přátelé, náš drahý sbore Archo!!
Máme dobrou a zároveň
smutnou novinku. Naše
milované děti Míša a
Bohdana se vrátili do
Mariupolu ke svým
rodičům. Maminku
pustili z vězení spolu
s malým synkem,
kterému jsou 2 roky.
Rodiče přijeli za dětmi do
Kyjeva. My jsme jim
ukázali město,
poobědvali jsme s nimi v
kavárně. A vyprovodili jsme naše děti na nádraží. Bylo to tak smutné, rozloučit se s nimi. Míša a
Bohdana u nás žili 3 roky. Rodiče jsou schopni plně zajistit rodinu a udělat vše, aby děti byly
šťastné. Budeme jim volat a dělat jim kurátory.

Nedávno jsme se vrátili z dovolené u
moře. Dříve jsme vždy jezdili na Krym.
Ovšem po anexi Krymu jsme už dva roky u
moře nebyli. Tak konečně tato dlouho
očekávaná dovolená! Pobývali jsme na
břehu moře a celý den jsme se mohli
koupat, tedy s přestávkami na oběd a
polední klid. Bylo nám opravdu skvěle.

Chlapcům se moc líbilo lovit krevetky a malé
rybky do síťky. Trochu se i naučili udržet se na
hladině. Zbývalo velmi málo, abychom je naučili
plavat. Dimu kousla medůza pod oko. Ale do čtyř
dnů opuchlina splaskla.

Na zpáteční cestě jsme na pár hodin zajeli do Oděsy. Je to moc hezké přímořské město –
přístav. Líbilo se nám chodit po starých uličkách, pozorovat staré pomníky. Chci se s vámi
podělit o svědectví, jak nás Pán ochránil na cestě domů. Díky tomu, že jsme se zdrželi v Oděse,
nedostali jsme se do dlouhé zácpy a zvlášť přímo do havárie, ke které došlo u města Umaň. Osm
aut se srazilo kvůli kouři, který vznikl po vznícení slámy na polích a který překryl vozovku na
několik dlouhých metrů.

Připravili

jsme

rozlučkový

večírek

před

odjezdem Bohdany a Míši domů. Máša upekla
vynikající dort a mnoho druhů cukroví.
S dětmi jsme si připomínali veselé a zajímavé
historky ze života. Hodně jsme se nasmáli.
Každý také pronesl řeč na rozloučenou.
Bylo nám všem moc líto, že se musíme rozejít.
Ale chápeme, že rodina je to nejlepší místo
pro děti.
Nazar také brzo odjede – do Lvova, kde bude
studovat IT technologie. Bude to pro něj dost
náročné. Bude se od něho žádat mnoho
zápalu, trpělivosti, zvládnutí množství nového
učiva… modlete se prosím za něj. Naše
nejstarší děvče Máša pojede studovat do
Ameriky. 4. srpna půjde na americké velvyslanectví kvůli vízu. Naše děti se rozjíždějí. A my je na jejich
cestách provázíme svým požehnáním.
Zůstává u nás 6 dětí. Chystáme se přibrat nové
přírůstky. A máme ještě jednu dobrou novinku!
Nakonec se nám podařilo pořídit si čističku vody pro
celý dům. Teď už pijeme chutnou a čistou vodu,
která vůbec nevydává žádný zápach!
Prosíme vás o modlitby za nás:
1. Podmínky v rodině Bohdany a Míši.
2. Podmínky pro studia Nazara a Máši.
3. Plné uzdravení Dimy.
Děkuji vám za vaše modlitby, za vaši podporu, za vaši
věrnost. Modlím se za vás!
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