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Year 2019 in Krupicka´s fami ly
Dear friends!

Greetings from Brno, the 
Czech Republic.

First of all we want to wish 
you all the God‘s best for 
the New Year 2020!

2019 was quite challenging 
year for our family in many 
ways, full of tests of faith 
and „walking on water“, 
when we were learning to 
rely on the Lord again and 
seek his will in a comple-
tely new and deeper way 
than ever before. In all this we experienced, again and again, 
His faithfullness, favor and miraculous provision!

We are really happy that we could set out on our mission 
adventure in the summer. The mission trip was called 
„Follow in the footsteps of Moravian Brothers“ and for 
that reason we settled in the village called Suchdol nad 
Odrou for a while, from where many Moravian Brothers 
originated. In addition to sharing gospel with many peop-
le, we sensed - in a very strong way - that the Holy Spirit 
wants to connect families and all generations in sharing 
the gospel with the world. We were experiencing the last 
verses from Malachi about turning the hearts of parents to 
their children and vice versa wherever we went to. Lord 
wants to connect 
believers across the 
denominations from 
traditional to newly 
arised churches and 
confirm them in 
Himself!

I believe that we 
could taste togehter 
what the Lord has 
in store for us for 
the next year and  
together with you 
we will be happy to 
bring Him glory and 
live to the fullest in His kingdom Righteousness, peace 
and joy in the Holy Spirit belongs to us!

We are very grateful for your favor, support and prayers!

Krupicka´s family

Drazí přátelé!

Zdravíme Vás z Brna, 
České republiky.

Chceme Vám v prvé 
řadě popřát Boží nejlepší 
do nového roku 2020!

Rok 2019 byl v mnoha 
ohledech pro naši rodinu 
náročný, plný zkoušek 
víry a “chození po vodě” 
- kdy jsme se znovu 
učili jestě více spoléhat 
na Pána a hledat Jeho 
vůli. V tom všem jsme 

prožívali znovu a znovu Jeho věrnost, přízeň a zázračné 
zaopatření!

Moc se radujeme z toho, že jsme v létě mohli vyrazit 
vstříc misijnímu dobrodružství. Misijní výjezd jsme 
nazvali “Po stopách Moravských bratří” a není 
náhodou, že jsme se na chvíli usídlili a působili právě 
v Suchdole nad Odrou, odkud mnoho významných 
Moravských bratrů pocházelo. Kromě toho, že jsme 
mohli sdílet evangelium s mnoha lidmi, prožívali jsme 
silně, jak Duch svatý chce propojit rodiny a všechny 
generace ve službě evangeliu. Verše z poslední 
kapitoly  Malchiáše o obrácení srdcí rodičů k dětem 
a naopak jsme prožívali na každém kroku. Pán chce 

v této době propojit 
věřící napříč všemi 
denominacemi od 
tradičních až po 
ty nové a utvrdit je 
v sobě samotném!

Věřím, že jsme 
mohli společně 
ochutnat co pro 
nás Pán připravil 
v novém roce 
a budeme rádi, 
když spolu s vámi 
budeme moci 
přinést Jemu slávu, 

žít naplno v Jeho královstí! Spravedlnost, pokoj a radost 
v Duchu svatém nám náleží!

Jsme moc vděční za vaši přízeň, podporu a modlitby!

Krupičci

www.kingskids.cz


