Dobrý den, milý sbore ARCHO!
Tak nám skončilo léto! Tohle období bylo velmi zajímavé a veselé. Děti jely do Karpat, k moři, na
křesťanské tábory. Za letošní léto odešly z našeho domu 3 děti. Bohdana a Míša se vrátili ke své
rodině, ke svým rodičům. Často nám volají. 1. září začali svoji školní docházku v Mariupolu.
Pevně doufáme, že s nimi bude všechno v pořádku. Nazar se dostal na IT Academy "Hebron" ve
Lvově. To je opravdu velká šance pro Nazara, aby dostal dobré vzdělání. Prosím vás o modlitby
za Nazara.

Závěrečné letní dny jsme strávili ve Ržiščevu. Koupali jsme se v Dněpru, chodili rybařit, hráli si
na zahrádce a opékali buřty na ohníčku.
Starší děvčata Máša a Aňa nám pomáhaly
se zavařováním zeleniny na zimu. Je zde i
zelenina přímo z naší úrody. A to je jen
začátek. Věříme, že letos budeme mít
dostatek konzervované zeleniny.

A samozřejmě, byli jsme velmi rádi, že jsme se osobně setkali s našimi milými přáteli z Archy.

Byl to velmi radostný a zajímavý týden. Naše děti si moc oblíbily nové stolní hry. Velký dík
Monice, která nám tyhle skvělé hry obstarala.

Děkuji vám, naši staří věrní přátelé, že na nás
myslíte, že nás milujete a pomáháte nám. Jezděte
dál! Modlíme se za vás! Ať Bůh hojně žehná vašemu
sboru, vašim rodinám i vašim dětem!

A je tu 1. září. Náš Dimka nastoupil do první
třídy. Dost jsem se obávala, jak si Dima
přivykne

k novému

pořádku,

k novým

dětem.
Ovšem Dima si vše osvojil rychle, škola se
mu líbí. Velmi zodpovědně si chystá svoji
aktovku. Nic nezapomíná a dbá na to, aby
vše dělal správně.

Prosím vás o modlitby za naše děti, aby úspěšně studovaly, byly zdravé, uměly si vybudovat
dobré vztahy s učiteli i spolužáky. Letos jsme zapsali Sergeje a Liju do hudební školy, konkrétně
na klavír. Oba mají dobrý sluch i hlas. Ještě v Mariupolu do hudebky chodily, ale poslední dva
roky jsme se věnovali hudbě velmi málo. Všechny naše děti budou navštěvovat nějaké kroužky
či sportovní aktivity. Prosím, předejte od nás srdečný pozdrav všem bratřím i sestrám v Kristu.
Díky za vaše modlitby i za vaši podporu. Moc si toho ceníme. Teď je u nás celkem 7 dětí.
Očekáváme nové děti, za to se prosím také modlete.
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