
Březen 2012 
Milí přátelé,    

        zdravíme vás ze skoro jarního Slezska. Věříme, že jste měli dobrý 
a Bohem požehnaný začátek roku 2012. My jsme prožili poklidné Vánoce 
a Nový rok s Mileninou rodinou a našimi přáteli ze sboru.  
        Nedávno jsme měli příležitost k oslavám, protože naše dvojčátka Daniel 
a Hannah oslavili 25. února své 5. narozeniny. Chválíme Pána za jejich životy 
a za to jak Ho poznávají. Nedávno začali oba dva navštěvovat logopedii a před 
pár týdny jsme dostali rozhodnutí ze školky, že byli přijati k docházce pro 
nadcházející školní rok – je to velká odpověď na naše modlitby. Naše nejmenší 
Miriam (16 měs.) se vesele batolí po bytě a učí se novým dovednostem 
a slovíčkům jako např. “jémine“ (děti se to učí v logopedii) a “Marmite” 

(anglická pomazánka – výtažek z kvasnic). ☺ 
        Milena po dohodě s revmatoložkou omezila léky na artritidu na Metotrexát a kyselinu listovou.  Její klouby 
jsou momentálně v klidovém stádiu, což je supr, i když jsou stále ještě do jisté míry bolestivé. Takže některé dny 
má lepší a některé horší. V lednu se Milena zúčastnila konference pro ženy s názvem “Naboso”, která byla 
o trávení času s Bohem – podle vzoru Mojžíše u hořícího keře a přijela velmi povzbuzena. 
Jsme velmi vděčni za naši modlitební skupinku (čtyři mladé manželské páry s dětmi), která se schází každý týden 
ke společnému studiu Bible a k modlitbám. Je nám velkým požehnáním. 

 

 
 

Obrazovka pro film Ježíš 
 

        Richard píše…. Jsem rád, že jsem v listopadu mohl 
být zpátky v Nigérii. Setkal jsem se tam s některými 
kolegy, kterým jsem pomohl „na dálku“ jako např. 
Gareth Mort, který žije ve vesnici, do které vede 
kodrcavá cesta. Jedna z jeho služeb je, že pomáhá 
Nigerijským překladatelům nadabovat film Ježíš do jejich 
jazyků. Tento film je perfektním nástrojem, jak předat 
                                         evangelium velkým 
                                          skupinám lidí. Zabere 
                                          to ale hodně práce 
                                          na laptopu – příprava 
                                          textů z Lukášova evangelia, 
                                          tak aby vše „klaplo“, tak 
                                          jak má a přitom předalo 
                                          biblickou pravdu. 
 

        Jednoho dne si Gareth   zapnul laptop a viděl, 
že jeho obrazovka vypadá takhle. Asi se poškodila při 
posledním kodrcání na cestě. Takže mi hned poslal 
smsku do Těšína, abych mu pomohl. Zjistil jsem, 
že jeden americký misionář za pár týdnů odjížděl do 
Nigérie, a tak jsem pro něj objednal novou obrazovku 
z USA, aby ji doručil Garethovi.  
        Když obrazovka dorazila, Sunday (můj kolega) ji 
vyměnil a jak můžete vidět, Gareth byl moc rád,  
                                                že mohl znovu vidět 
                                                celou obrazovku, 
                                                a tak pokračovat 
                                                v práci mnohem 
                                                efektivněji. 
                                                      Je skvělé, když 
                                                 týmová práce může 
                                                 takhle skvěle fungovat 
                                                 i napříč kontinenty. ☺ 
                                                

Nový rok, nová kancelář… 
 

 Bůh působí i v České republice – během 
posledních pár měsíců požádalo několik Čechů  
o možnost spolupráce s Wycliffe v zahraničí. 
A proto ředitel českého Wycliffe mě požádal, abych 
mu pomohl s administrativou, která je k této službě 
nezbytná – např. zpracování žádostí, pomoc 
kandidátům při vyřizování víz, pohovory, zajistit vše 
potřebné, aby tito lidé mohli odjet na misijní pole 
apod. Beru (Richard) to jako privilegium, že můžu 
být součástí této služby, a že více Čechů může 
sloužit v zahraničí.  

Kancelář české Wycliffovy organizace je jen 
5 min. pěšky z našeho bytu – což je supr! ☺ Od 
ledna jsem začal pracovat v této kanceláři – dva dny 
v týdnu pracuji pro český Wycliffe a tři dny pro 
Wycliffe Nigeria. Jsem moc rád, že už nemusím 
pracovat z domu, kde kolem mě běhaly 3 děti… ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Na konci ledna jsem strávil 5 dní 
v Německu společně s dalšími Wycliffovými členy 
z 12 evropských zemí. Učil jsem se o personální 
práci od lidí jako je např. Helma (na fotce). Nikdy 
jsem netušil, kolika fázemi musí člověk projít 
od momentu, kdy podá přihlášku až do momentu, 
kdy už odjíždí na misijní pole… 
 

Gareth se svým opraveným laptopem 

Helma Rem mi ukazuje, jak přidat nové členy do  
Wycliffovy personální databáze 
 



 

 
Děkujeme, že čtete naše zprávy, modlíte se za nás a podporujete nás i finančně. Modlíme se, 
ať vám to Pán Bůh svým způsobem a ve svém čase vynahradí. Boží ochranu a Jeho požehnání přejí  
 

Richard, Milena, Daniel, Hannah & Miriam Richard, Milena, Daniel, Hannah & Miriam Richard, Milena, Daniel, Hannah & Miriam Richard, Milena, Daniel, Hannah & Miriam  Youngovi Youngovi Youngovi Youngovi    
 

Naše adresa v ČR: Okrajová 276/5, 73701 Český Těšín 
Mobil v ČR: Richard: 776 833 316, Milena: 776 833 313  
Naše emailové adresy: young.milena@gmail.com / 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! Prosíme nepište či jinak nešiřte informace o nás a naší službě bez našeho souhlasu! 

Děkujeme Pánu… 
 

� Za Daniele, Hannah a Miriam – za to jak jim Pán Bůh pomáhá růst v mnoha oblastech. 
� Za rozšíření překladatelské práce v Nigérii a nové lidi, kteří se k této práci připojili. 
� Že Richard může pracovat jak pro český, tak i pro nigerijský Wycliffe v hezké a tiché kanceláři. ☺ 
� Za to, že se Milena cítí lépe. 
 

Prosíme Pána… 
 

� Za sílu a zdraví pro Milenu (při péči o děti), ale i zbytek naší rodiny. 
� Aby počítačový systém v kanceláři Wycliffe Nigeria nadále dobře fungoval. 
� Aby Richard měl moudrost, jak v počítačové podpoře pro Nigérii, tak i v jeho nové roli v českém 

Wycliffu. 
 

                             Počítačová podpora v rostoucí kancelá ři… 
 

                                               V Nigérii jsem byl povzbuzen, když jsem viděl vykonanou práci na nové 
                                                části kanceláře. Vlastně, než jsem odjel (v prosinci) zpět do ČR, byly práce už  
                                                skoro u konce. Je to veliká odpověď na modlitby! Máme teď mnohem více 
                                                prostoru pro všechny členy, kteří do Nigérie přišli během poslední pár let.  
                                                Můžeme už mít své workšopy a setkání pro větší skupiny ve svých prostorech. 
                                               

                                                 Naše počítačová síť se také rozrůstá, protože lidé sdílejí fotografie 
                                                 a videa – většina z nich je použita k informování dárců, aby věděli, na co byly  
                                                 jejich peníze použity v souvislosti s překladem Písma pro různé jazykové 
                                                 kmeny v Nigérii.  V listopadu jsem sestavil nový server s velkým prostorem 
na uchování dat. To je jedna z věcí, kterou „na dálku“ nemohu udělat. Ale teď když už to funguje, tak mohu 
kontrolovat a opravovat závady i z kanceláře v Těšíně (pokud je internet v Nigérii rychlý). V Nigérii jsem strávil 
i nějaký čas s jedním Americkým technikem, který do Jos přijíždí na krátké pobyty, aby pomohl naší sesterské 
nigerijské organizaci (NBTT), ve které také vypomáhám, zajistit rychlejší 
a spolehlivější internetové spojení. Dal jsem mu nějaké tipy. Pomáhal jsem mu 
přes email i poté, co jsem se vrátil domů. A dá-li Pán, na začátku března přijede 
do Jos další technik, který tento systém dokončí. 
   

Moc jsme se těšili, že tento rok k nám přibude nový počítačový technik 
na delší dobu, ale v lednu jsme se dozvěděli, že z rodinných důvodů nepřijede. � 
Takže stále hledáme technika, který by přijel a pomohl nám aspoň na 6 měsíců. 
Sunday stále pracuje v našem počítačovém oddělení a odvádí dobrou práci. Ale 
většinou má čas jen na urgentní problémy. Naléhavě potřebujeme více techniků, 
aby věci mohly fungovat tak, jak mají. Pokud znáte počítačového experta, který 
by chtěl zažít život v Nigérii a pomoci nám, prosím, dejte mi vědět! 

V květnu plánuji další cestu do Nigérie. Chtěl bych vylepšit některé věci 
v síti v kanceláři, stejně jako pomoci Sundaymu s některými dlouho odloženými 
úkoly, které se jen hromadí.  
 

Výměna okna v nové části kanceláře 

Sunday připravuje nové laptopy 


