
 

Dobrý den, drahá ARCHO! 

Dětem skončilo první školní čtvrtletí a začaly prázdniny. Celý týden jsme odpočívali, chodili do 

křesťanské kavárny, do kina, udělali výlet k jezeru, krmili labutě. 

 

Během prázdnin bylo krásné počasí, a tak 

děti dobrovolně trávily spousty času na 

ulici. Museli jsme však také plnit školní 

domácí úkoly. Na Ukrajině je stále zvykem, 

že dítě na prázdniny dostane hodně 

domácích úkolů ze školy. S domácími úkoly 

pomáhala tentokrát i naše babička. 

 

 

 

Všechny naše děti milují výrobu domácích pamlsků a jídla. V ukrajinských varenikách, což jsou plněné 

listové šátečky (na slano nebo na sladko), 

jsou naše děti již přeborníky. 

 

  



 

A teď jedna nádherná novina! Náš svěřenec Sergej je 

definitivně adoptován. Splnilo se mu přání, za které se mnoho 

let modlil. 

Takto vypadal, když ho jeho rodná babička přivedla k nám. 

Jeho otec umřel hned po narození Sergeje. Matka vedla velmi 

špatný život a byla zbavena rodičovských práv. Babička si ho 

vzala k sobě , ale pro svoji nemoc ho už nemohla vychovávat, a 

tak Sergej prožil nějaký čas ve státních dětských domovech. 

Potom si našla nás a přivedla ho. Sergej byl vždycky velmi 

aktivní, hlasitý chlapec. Z dob dětského domova si přinesl 

velkou emoční labilitu, nedokázal korigovat své emoce. Dlouhé 

roky se trápil pro svoji matku, jak asi žije, jestli je v pořádku. 

Ona ho nevyhledala nikdy.  

 

 

 

 

 

 

 

Sergej si velmi zamiloval hrát šachy a vyhrával školní kola, dokonce i to městské. Dobře hraje na piáno a 

hezky zpívá. Sergej je povahou šéf, vedoucí skupiny. Všude kde se vyskytne, hned se kolem něho 

shromažďují kamarádi. Rád čte a rybaří. Těžko jsme se loučili s tímto chlapcem, ale přišel čas ho vypustit. 

Tak šťastnou cestu, synku!  

 

 

 

  

 

 

  



Den modliteb za sirotky 

 

 

Dne 11. listopadu 2018 se již po osmé konal 

celoukrajinský den modliteb za sirotky Ukrajiny. Stát 

se zavázal, že do roku 2026 budou zavřeny všechny 

státní dětské domovy. K dnešnímu dni je 

na Ukrajině 774 dětských domovů, ve kterých žije 

106 000 dětí úplných sirot nebo dětí rodičů, kteří 

byli zbaveni rodičovských práv. Plných sirotků je 

zhruba 7 000 dětí. Ostatní nejsou právně volné 

k adopci. 

Statistika osudu odchovanců těchto domovů je děsivá: 90% dětí nezvládá uspokojivý samostatný život. 

50% se již v prvních pěti letech po opuštění dětského domova dopouští kriminální činnosti a končí ve 

vězení. 7% dětí spáchá sebevraždu. 

Nyní na východě země probíhá válka, vojáci stále umírají. Zvyšují se počty sirotků. Ekonomika se stále 

propadá a tak přibývá dětí živořících na hranici chudoby. Oficiálně se uvádí, že 600 tisíc dětí žije 

v nevyhovujících životních podmínkách. 

Křesťané v naší vlasti se spojili a organizují jak modlitby za sirotky, tak jejich přijímání do rodin. 

Na Ukrajině jsou města, kde není žádných sirotků, např. Slavjansk v Doněcké oblasti. Na Ukrajině je 

přibližně 30 tisíc sborů různých církví. Kdyby se každá církev postarala o 20 dětí ze sociálně slabých 

rodin, neplnily by se dětské domovy. Tento plán byl vyhlášen 11. listopadu ve všech církvích Ukrajiny, 

v den věnovaný sirotkům Ukrajiny. Já jsem o tomto mluvila v naší církvi 8. prosince. A znovu jsem 

připomínala naši již započatou službu čtyřem sociálně slabým rodinám. Mým snem je, aby se vytvořila 

skupina služebníků, kteří by takto chtěli sloužit a obsáhli jsme 20 dětí z těchto rodin! 

 

Ani demografická křivka Ukrajiny 

není povzbudivá. Za 27 let 

nezávislosti Ukrajiny se snížila 

porodnost skoro dvojnásobně. Na 

okupované části Ukrajiny žije 

skoro 600 000 dětí. Podíl lidí 

v produktivním věku se snižuje, 

naopak podíl starších obyvatel se 

zvyšuje. Pro naši ekonomiku je to 

destruktivní.  

Modlíme se za budoucnost naší 

země a prosíme i o vaše modlitby. 

  



26. 11. 2018 vyhlásil prezident Ukrajiny 

Petro Porošenko válečný stav v deseti 

oblastech Ukrajiny. 

Tento krok je vázán na konflikt 

v Azovském moři, kde Rusko ostřelovalo 

a zajalo ukrajinská vojenská plavidla. Do 

zajetí padlo 24 ukrajinských námořníků, 

přičemž 3 z nich byli v kritickém stavu 

hospitalizováni. 

Už pátým rokem pokračuje rusko-

ukrajinská válka. Ruská vojska zachvátila 

Krym a na jihovýchodě se dostala až 

k Mariupolu. Nicméně ten se jim dobýt 

nepodařilo, což jim neumožnilo propojit 

suchozemskou cestu až na Krym. 

 

  

 
 
 

Ruská flotila blokuje ukrajinské přístavy na 
Azovském moři: Mariupol a Berďansk.  
Tato situace má značně negativní vliv na 
obchod, poněvadž hlavní část exportu 
z Ukrajiny je realizován právě mořskou 
cestou. 
 
Aby zde bylo propojení s Krymem, Rusko 
vystavělo most v nejužším místě Kerčského 
průlivu. 
 
 
Obrovský tanker zablokoval průjezd pod 
mostem. 
 

Různí experti dávají bezútěšné prognózy: Někteří předpovídají válku, druzí dlouhý, vleklý konflikt a krizi. 

Kéž by se nedělo to, co říkají lidé, ale stalo se to, co zamýšlí Bůh. Jsem si zcela jistá, že Bůh miluje 

Ukrajinu a že má svůj plán s naší zemí.  

 

 

Prosím vás o modlitby za mír na Ukrajině! 

  



Práce se sociálně slabými rodinami 

Pokračujeme v návštěvách u našich malých přátel jednou měsíčně. Přivážíme potravinové balíčky. Tento 

měsíc mimořádně silně stonala maličká Máša, tak jsme jí přivezli léky a teplé povlečení. 

 

Rostík a Nataška k nám přicházejí každý den po škole a dělají si 

domácí úkoly. Krom toho u nás též obědvají a večeří. Jejich 

mamka se chystá do práce a já prosím o vaše modlitby, aby se 

v té práci udržela. 

 

Pamatujete si našeho malého 

Míšu? Nedávno nám volala jeho 

matka a povídala o tom, že Míša 

se s rodinou nesžil, pořád pláče a 

permanentně je ve sporu se svou 

sestrou Bohdanou. Proto nás 

prosí, abychom si ho vzali zpět 

k sobě. Modlete se, prosím, o 

moudrost do této situace. 

 

 

 

 

Jsem vám vděčná, milí přátelé, za vaše modlitby a podporu! Bez vás by to nešlo. To, že Aňa a Sergej teď 

bydlí ve skutečných rodinách – to je i vaše zásluha! 

 

Naší vizí je, aby všechny naše děti žily v rodině a aby 

děti ze sociálně slabých rodin žily v bezpečí a sytosti. 
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