
Pastor Sašo in Renata – Kumanovo, Makedonija. Sašo 
nam je z veseljem sporočil, da je Gospod poskrbel za znat-
no vsoto, ki jo potrebujejo, da lahko dokončajo dvorano 
v cerkveni zgradbi. To je čudovit odgovor na molitve. Že 
od leta 2010, ko so prvo in drugo nadstropje v cerkvi začeli 
uporabljati za bogoslužja in biblijsko šolo, namreč molimo 

zgradbo usposobili za delovanje in uporabo. Cerkev v 
Kumanovu 
je preživ-
ljala težko 
obdobje 

v času Covida-19, zaradi katerega so izgubili 3 člane, kar 
je za tako majhno skupnost in njene člane velika izguba. 
Njuna hči Naomi, ki je med vrstniki najboljša violinistka 
v Makedoniji, trenutno študira na Mozartovi akademiji 
za glasbo v Avstriji. Prosimo, molite za Saša in Renato, 
njuno družino, cerkev v Kumanovu, dokončanje cerkvene 
zgradbe in za Evangelijsko cerkev v Makedoniji.

Boris in Urša – Podgorica, Črna Gora. Delo v eni izmed 
najmanj evangeliziranih držav na svetu predstavlja veliko 
izzivov. Nekaj tednov v tem preteklem obdobju smo imeli 
privilegij videvati Uršo, ki je Slovenka, in oba otroka, tudi 
v naši cerkvi. Boris je z ekipo v Podgorici na cerkvenem 
zemljišču zgradil prostor za piknike, ki ga uporabljajo 
za druženje in navezovanje stikov. Boris in Urša vodita 
slavljenje v lokalni cerkvi, v ta namen je Boris napisal 
tudi nekaj slavilnih pesmi; nekatere od teh pojejo tudi na 
Hrvaškem. Upamo, da bomo lahko proti koncu poletja 
pomagali Borisu posneti nekaj slavilnih pesmi. Prosimo, 
molite za Borisa in Uršo, za njuna dva otroka, za vodenje 
slavljenja in za razširitev Božjega kraljestva v Črni Gori.

Skupno delovanje v Sloveniji, da pomagamo našim sosedom

POVEZOVANJE SKRB OZNANJEVANJE

Pridružite se Mozaiku in Misiji ter postanite partner v pomaganju narodom na Balkanu. 
# Prijavite se za prejemanje Novic v svetu misije, ki izhajajo parkrat na leto. 
# Redno molite. 
# Že od 10€ na mesec lahko podpirate vaše misijonarje. 
# Ko bo potovanje spet brez omejitev – se pridružite ekipi na misijonarskem potovanju.
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