
 

Drazí přátelé! 

Posílám Vám zprávy za duben.  

Pocitově to byl velmi dlouhý měsíc. 

Začátek měsíce byl s velmi chladným 

počasím. Už máme takovou tradici, 

že se chodíme koukat na východ 

slunce nad řekou Dněpr s celou naší 

církví. Byl to krásný moment. Kazatel 

četl Slovo Boží, my jsme se modlili, 

zpívali jsme křesťanské písně. A když 

se nad řekou objevilo slunce, všichni 

jsme prožívali radost vzkříšeného Krista. A hlasitě nad řekou se neslo naše hlasité „Kristus je vzkříšen!“ 

Děti mají moc rádi tuto oslavu Velikonoc na březích Dněpru. A já věřím, že tyto prožitky budou mít 

v sobě uloženy na dlouho.  

 

Já a náš Saša jsme jeli na týden do 

Mariupolu.  Saša neviděl svého dědu 

více než pět let. Dědeček už je opravdu 

starý. Bylo to dojemné setkání. Sašovi 

zemřel otec a nedávno i matka. Bylo to 

pro Sašu těžké zpracovávat smrt 

rodičů. A tak jsme mu chtěli dopřát, 

aby si mohl aspoň popovídat s dědou a 

nepřipadal si tolik opuštěný, byl to 

krásný čas, který jsme se Sašou 

společně prožili.  

 

 



 

Тaké jsme se v Mariupolu setkali s našimi drahými dětmi Míšou a Bohdankou Omelčenko. Oni už dva 

roky žijí v Mariupolu se svojí maminkou. Po návratu maminky z vězení žil jejich tatínek jen krátký čas a 

umřel. Nyní tedy žijí děti ještě i s malým bratříčkem Vovou, (který se narodil ještě při pobytu ve vězení) 

pouze s maminkou. Jsou mu už 3 roky a ještě stále nemluví. Byli jsme moc rádi za toto setkání, vypadali 

vesele a zdravě. Ale stýská se jim hodně po naší „rodině“ ve Ržiščevě. Vzpomínali jsme na naše 

prázdniny u moře, i na naši českou skupinu. Prosím, modlete se za tyto děti, za jejich budoucnost, a za 

to, aby uchránily svou dětskou víru v Boha. 

V naší církvi je už 2 roky provozováno rehabilitační středisko 

pro muže. A nedávno se otevřela i část pro ženy. Plánujeme 

také pomáhat zvláště ženám, které se zde budou léčit. 

Budeme se starat o jejich děti, po dobu jejich pobytu 

v tomto středisku.  

Možná pro tuto oblast služby jsme byli posláni Bohem zde 

do Ržiščeva?! 

Nedávno jsme také přijali novou slečnu Ljeru, 13 let. Její 

maminka právě nyní nastoupila do rehabilitačního střediska 

naší církve. 

Ljera je velmi přátelská a komunikativní dívenka. Ona i její 

maminka jsou vlastně také uprchlíci z Donětské oblasti. Žili 

nedaleko od Mariupolu. Poté, co začaly boje v naší zemi 

v roce 2014, jejich dům zničil granát, mnohé osobní 

dokumenty jim shořely. Od té chvíle žijí po příbuzných a 

snaží se najít ubytování, jezdili po mnohých městech. Ljera 

už prakticky celý rok nebyla ve škole. Podařilo se nám ji 

zapsat do naší školy, a to do 7. třídy. Musí se hodně 

snažit a tvrdě pracovat, aby dohnala své spolužáky. 

Prosím, modlete se za pobyt maminky ve středisku, 

aby se následně dokázala opět osamostatnit a 

postavit na vlastní nohy.   

 

  



Stále pokračujeme ve službě našim malým přátelům 

z chudých rodin. Každý měsíc rozvážíme potravinové tašky, je 

to velká pomoc pro tyto rodiny. Díky tomu i důvěra rodičů 

k nám roste a roste. A my věříme, že tento počáteční vklad, 

přinese v budoucnu své plody. Věříme, že i tyto děti uvěří 

v Boha a Bůh se smiluje i nad jejich rodiči 

Rostik, Nataša a Andrej chodí spolu s námi do církve, další 

děti zatím ne. Vanja + další 3 děti a 3 dospělí žijí v tomto 

domě. Udržovaný je pouze jeden 

pokoj. Podmínky naprosto 

nevyhovují hygienickým 

předpisům. Vanja se velmi špatně 

učí ve škole, domácí úkoly nedělá, 

pere se. Moc rádi bychom 

pomohli celé jeho rodině. On 

patří k starším dětem v té rodině. 

 

 

 

Andrej se velmi změnil za ty roky, co se s námi přátelí. Často u nás přespává, pomáhá na zahradě s prací. 

V jeho domě je odpojena elektřina z důvodu dluhů. Večer si svítí s maminkou pouze svíčkami. V zimě 

topili větvemi, které nasbírali v lese. A takových rodin je ve Ržiščevě mnoho.  

Modlíme se za ně. A prosím, modlete za našich 5 sociálně slabých rodin a 8 dětí v nich, kterým se 

věnujeme. Bůh nás sem přivedl a my jsme si už toto malé město docela zamilovali. Velmi chceme, aby 

zde vymizel alkoholismus, drogy, agrese, aby 

se toto městečko stalo cele křesťanským. 

Je zde velmi mnoho mládeže, protože ve 

městě jsou 4 střední školy/učiliště. A mládež 

sem tedy přijíždí z různých míst studovat. 

 

 

 

  



Jaro začalo - a tedy nastupuje čas 

práce na zahradě!  

Díky Bohu za krásný, sic nevelký, 

ale prima pozemek, kde je možno 

pěstovat rozmanité rostliny. Po 

společné poradě se nejvíce 

budeme věnovat jahodám . 

Ale samozřejmě dojde i na rajčata, 

okurky, papriky, zelí, saláty a 

bylinky. 

Každé z dětí si udělalo záhonek a 

zasadilo si, co samo chtělo. Dimka si zvolil velký pozemek na 

složitém místě, tam kde už 7 let roste jen tráva. Přeju mu mnoho 

úspěchu! 

Děti tráví na zahradě mnoho času. Každý den po troškách sázíme 

zeleninu, zaléváme, plejeme plevel. Máme mnoho rybízu, malin, jahod. 

Takže nyní je na zahradě povinností spousta. 

Potom (a děti už tomu velmi dobře rozumí) je paráda jíst krásné dozrálé 

okurky, rajčata.  

Nyní u nás začaly velmi teplé dny. Dokonce jsme se už jednou i koupali 

v řece. To je vždy spousty legrace a zážitků. 

Dětem už zbývá školy jen pár dní. 

25. května u nás začínají letní prázdniny. Takže nyní je pro děti už těžké 

soustředit se a ve škole jsou samé písemky a kontrolní testy. Ve třídách 

už je děsné dusno a horko.  

My se tomu doma věnujeme a opakujeme učivo celého školního roku. Naše děti škole věnovaly velké 

úsilí a tak jim moc přeji, aby zvládli vědomosti zúročit při 

závěrečných testech. 

Naše Lija má velmi dobré známky a my si myslíme, že ona 

bude opravdu výbornou žákyní s dobrými výsledky. Všichni 

se těšíme na léto!  

Prosím vaše modlitby: 

1. za požehnaný letní odpočinek našich dětí a dětí 

z chudých rodin; 

2. na toto léto máme plán položit dlažbu na dvůr a 

vybudovat altán. 

  

 



 

Jsem velmi vděčna za svoji maminku, která miluje děti a s láskou 

jim připravuje nějakou tu domácí dobrotu. Neodmyslitelné jsou 

nedělní palačinky - tato tradice je už z dob misionáře Simeona, 

který tady s námi žil. Ale i v polovině týdne maminka překvapí a 

napeče nejrůznější pirožky- s tvarohem, zelím, bramborem. Moc se mi líbí, že když děti přichází ze školy, 

tak je vítá vůně pečených dobrot – to jsou vůně mého dětství. 

A jestli děti mají díry na oblečení, to běží také hlavně k tzv. babičce a ta jim trpělivě spravuje oblečení. To 

samé tajnosti, sdělují zásadně babičce a často se s ní modlí za své problémy. Zkrátka tato naše 

univerzální babička je náš zázrak! 

Drazí přátelé! Děkuji za vaši mnohaletou podporu naší služby opuštěným dětem Ukrajiny. Bez vaší a další 

pomoci by nám bylo velmi těžko. Žehnáme vaší církvi i vašim rodinám 

Prosím modlete se s námi za: 

1. naplánování letních prázdniny pro děti; 

2. již zmiňované sociálně slabé rodiny, zvláště aby rodiče přestali pít a začali se starat o své děti, aby 

rodiče měli práci a dokázali zajistit své děti, aby rodiče i děti uvěřili v Boha; 

3. naši novou dívenku Ljeru a její maminku, za obnovu této rodiny; 

4. Sašu; velmi těžko nese smrt své maminky; 

5. abychom zvládli vydláždit dvůr a splnit naše plány s altánkem. 

 

 

Spojeni láskou Ježíše Krista, 

Irina Klimova, Obnovlenie, Ržiščev, duben 2018 

 


