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Pokoj Boží prajem, bratia a sestry.
Po necelých troch rokoch zahájenia projektu Immanuel centrum môžeme s vďačnosťou voči Bohu konštatovať, že
máme už vo vlastníctve dva pozemky s plochou 991 m2 v meste Trebišov.
Touto cestou chceme vyjadriť vďačnosť všetkým podporovateľom, ktorí k tomuto spoločnému úspechu a posunu
vpred prispeli svojím dôležitým podielom.
V ďalšej fáze chceme pripraviť štúdiu a projekt pre stavebné povolenie a spustiť samotnú výstavbu Immanuel
centra.
Našou víziou je naplnenie potreby vlastných priestorov, kde by sme mohli hlbším spôsobom dosiahnuť žiadané
výsledky v oblasti oslobodenia a uzdravenia ľudí s rôznymi psychosomatickými, fyzickými a duchovnými
ťažkosťami.
Do dnešného dňa služba Immanuel, n.o. prebiehala na mnohých miestach Slovenska a posunula sa aj do zahraničia
prezenčným ale aj online spôsobom.
Môžeme opäť s vďačnosťou konštatovať, že počas vyše 10 rokov služby sú vyškolení spolupracovníci, ktorí už majú
podiel na konkrétnej službe, ale je aj mnoho ďalších ľudí, ktorí sa stávajú našimi potenciálnymi spolupracovníkmi.
V súčasnosti prezenčne prebieha služba na viacerých miestach Slovenska, ako je Bratislava, Prievidza, Košice a
Trebišov.

V centre Immanuel plánujeme organizovať tieto a ďalšie aktivity :
1. Semináre, konferencie, kurzy duchovného poradenstva.
2. Viacdňové pobyty s cieľom intenzívnejšej služby pre nahlásených účastníkov.
3. Sústredenia a výcvik služobníkov z absolventov kurzov Immanuel, n.o.
4. Modlitebné stretnutia – tematické, skupinové, 24/7 a pod.
5. Pravidelné stretnutia miestnej cirkvi.
6. Koncerty modlitieb a chvál spojené so službou Immanuel, n.o.
7. Tábory s možnosťou výhodného ubytovania v rámci mesta a okolia.
8. Kancelária Immanuel, n.o.
9. Humanitárna a duchovná pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine a spolupráca s cirkvou na Ukrajine na
spoločných projektoch a duchovných aktivitách.
Na nižšie zobrazených fotografiách možete vidieť tie pozemky, ako aj rozbúranú budovu, ktorá sa však použije pre
projekt rekonštrukcie na výstavbu Immanuel centra.

Pre ďalšie kroky potrebujeme pomoc v oblasti finančného zabezpečenia.
Teda, chceme Vás touto formou osloviť, aby ste sa s nami zapojili do služby budovania Božieho kráľovstva tým, že
poskytnete z vašich prostriedkov obnos, ktorý Vám náš Pán Ježiš Kristus položí na srdce.
- Príspevok na „Centrum Immanuel“ môžete zasielať na č.účtu 2 9 2 9 8 8 5 4 1 7/ 1 1 0 0 s popisom „Príspevok na Centrum
Immanuel „ ( IBAN SK21 1100 0000 0029 2988 5417 ) – variabilný symbol : 0006082019 ; BIC (SWIFT) TATRSKBX
- Informácie: e-mailom na adrese immanuelneziskovka@gmail.com alebo na adrese mikularado@gmail.com ;
telefonicky na čísle 0915 229 376

Nech je Pán oslávený, zjavený a blízky pre mnohých ďalších ľudí aj prostredníctvom služby Immanuel, n.o.

S úctou a žehnaním

v.r. Radovan Mikula

