
 

Červen 2011 
„Nespoléhej se na svou sílu a moc, ale na mého Ducha. Vždyť jsem všemocný Hospodin.“Zacharjáš 4,6 (SNC) 

 

Milí přátelé! 
 

Z celého srdce vás oba dva moc zdravíme – já (Milena) 
z Českého Těšína a Richard momentálně z Keni. 

Už je to dlouho, co jsme vám neposlali naše zprávy, 
a za to se moc omlouváme. Od našeho posledního 
zpravodaje jsme se už „řádně“ přestěhovali do našeho 
bytu, odkud Richard pokračuje v práci pro Nigeria Group 
(Wycliffe). S Martinem Stařičným (pracoval v Nigérii do 
konce května) byl Richard v pravidelném kontaktu. A i díky 
této spolupráci Richard mohl udělat spoustu věcí. Mezi 
jinými i tyto: 

 
� Sestavit emailové účty pro nové nigerijské spolupracovníky (Martin jim pak ukázal jak je 

používat).  
� Sehnat a logisticky zajistit dopravu 8 laptopů (za pomoci 6 lidí cestujících z USA) k lidem 

v Nigérii.  
� Vypočítat měsíční mzdu pro Sunday (nigerijský kolega z počítačového odd.). 
� Pomoci dalším kolegům naplánovat rozšíření počítačové sítě v naší Wycliffe kanceláři. Nigeria 

Group se rozrůstá (přichází více Wycliffových pracovníků) a i naše kancelář se bude fyzicky 
zvětšovat, a proto potřebujeme, aby počítačová síť fungovala pro všechny stejně i ve větších 
prostorách.  

� Pomoci naplánovat počítačovou síť pro jednu z našich partnerských organizací NBTT, 
pro snadnější komunikaci. 

� Objednat různé hard disky, flash disky a další věci z USA – “obchod” v našem počítačovém 
odd. je velice oblíbený, protože naši překladatelé a další kolegové vědí, že součástky, které 
jim prodáme mají lepší kvalitu (nejsou padělané) a často jsou i levnější (!) než ty, které 
seženou v Jos. 

� Vypracovat (konečně!) instrukce k používání Wycliffového generátoru (sice nudná práce, 
ale důležitá, abychom ochránili drahý generátor před poškozením).  

 
 

Richard se také zabýval dotazy několika techniků, kteří projevili zájem a rádi by na pár týdnů 
či měsíců přišli pracovat, aby pomohli v počítačovém oddělení. Teď ještě nevíme kdy a jestli vůbec 
někdo z těchto lidí do Nigérie přijede, ale modlíme se, aby je Pán Bůh v jejich rozhodnutí vedl. 

Mezitím Richard musí sepsat důkladnou dokumentaci o tom, jak je 
počítačová síť sestavena a co se má udělat, když se něco pokazí. 

 
V květnu jsme s celou rodinou 

odjeli autem do Anglie. Strávili jsme 
tam 3 týdny. Navštívili jsme různé 
sbory a shromáždění a Richard měl 
4 prezentace o tom, co jsme dělali 
v Nigérii. Jsme moc rádi, že jsme se 
tam mohli znovu vidět s přáteli, 
a také jsme si mohli odpočinout. 



Teď je Richard v Keni (od 04. 06.), kde se koná 2-týdenní 
konference pro Wycliffovy pracovníky v počítačové oblasti. Mezi 
jinými se učil i o nové technologii, která má být nápomocná překladu 
Písma. I Richard se dvakrát zapojil do vyučování (jedno z témat bylo: 
Jak zaktualizovat počítače při špatném (nedostatečném) internetovém 
připojení). 

 
18. června Richard odletí do Nigérie, kde zůstane 2-3 týdny, 

aby tam pomohl s různými počítačovými problémy a setkal se s  
kolegy v Nigeria Group. 

 
 
 
 
 

Milena zůstala v ČR s dětmi. Co se týče jejího 
zdraví, tak je to teď o kousek lepší (určitě i teplejší 
počasí k tomu přispívá). Od května má nový lék, a také 
zkouší i přirozenou léčbu (jablečným octem). Prozatím 
(i když to je velmi krátká doba) to vypadá, že přirozený 
způsob léčby má větší a lepší účinky než ten 
„tabletkový“, ale uvidíme, co bude dál. 
 

 
 

Děkujeme, že stojíte při nás ve službě Pánu modlitebně, finančně i jinými způsoby. Moc si vážíme vaší 
pomoci i přátelství.  
 
Vaši, 
 

Richard, Milena, Daniel, Hannah a Miriam Richard, Milena, Daniel, Hannah a Miriam Richard, Milena, Daniel, Hannah a Miriam Richard, Milena, Daniel, Hannah a Miriam     
 

   Naše adresa v ČR: Okrajová 276/5, 73701 Český Těšín 
   Mobil v ČR: Richard: 776 833 316, Milena: 776 833 313 
   Naše emailové adresy: milena.young@wycliffe.org / richard_young@wycliffe.org 
   Finanční dary můžete zasílat bankovním převodem na náš účet u Wycliffovy společnosti v ČR. 
   Číslo účtu: 27-2666930297/0100, osobní var. symbol: 001. Prosím vždy uveďte náš osobní 
   variabilní symbol! Chcete-li získat výpis o darech pro snížení daní, napište nám 
   a pošlete svou adresu a datum narození. Vaše informace předáme paní účetní. 

Naše modlitební náměty 
 

� Jsme vděčni Pánu za ochranu během našeho cestování do/z Anglie. 
� Děkujeme i za možnost, aby se Richard zúčastnil konference, kde se mohl naučit hodně 

užitečných věcí a vytvořit kontakty s mnoha lidmi. 
� Děkujeme za zdraví celé naší rodiny a Milenino zlepšení. 

 
� Prosíme, modlete se za Milenu, aby měla sílu a moudrost, když se teď sama stará o děti. 
� Vyprošujeme moudrost pro Richarda, aby dobře dokázal využít čas, který bude mít v Jos 

a správně určil priority při řešení problémů v počítačové oblasti. 
� A ještě znova vás chceme poprosit, abyste spolu s námi hledali Boží vůli, co se týče našeho 

návratu do Nigérie s rodinou. Pokud se s námi chcete o cokoli podělit či nám poradit, 
povzbudit nás, budeme vám za to moc vděčni.  


