
 

 

Dobrý den, moji drazí 

ve sboru Archa! 

 

 

Stále častěji přicházejí děti 

z krizových rodin na 

shromáždění naší církve. 

S pastorem a sborovými vedoucími jsem sdílela svůj sen o vytvoření denního 

centra pro děti z krizových rodin našeho města, a to v prostorách naší modlitebny. 

Tak aby děti po škole mohly přijít do našeho kostela, dělat domácí úkoly, obědvat, 

hrát si. Na tyto děti často nikdo nečeká. Rodiče se často hádají, pijí alkohol. Jejich 

domy jsou často chladné a hladové. Pouze někteří z rodičů mají málo placené 

zaměstnání. 

Nyní se církev modlí za nastartování této služby. Chceme, aby všechny děti z 

krizových rodin v našem městě byly přijaty s láskou, péčí a pozorností. Modlete se 

s námi o to, drazí přátelé. 

  



Po bohoslužbě bereme všechny děti z krizových rodin do našeho domova. 

Cestujeme k nám ve velké přátelské společnosti. Je nám těsno, ale veselo... 

 

Doma na nás čeká lahodný oběd 

a máme pak nabitý program 

rozličného zajímavého obsahu. 

 

Všechny děti rády zpívají písničky 

a některé se samy učí hrát na 

hudební nástroje. 

 

Velké pozornosti se těší i sportovní 

koutek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce se blíží, a tak máme čas sledovat vánoční filmy, vystřihovat sněhové 

vločky a zdobit dům. A samozřejmě vyrážíme do obchodů, abychom nakoupili 

všemožné druhy zajímavých věcí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

10. listopadu 2019 se po celé Ukrajině konala modlitba za sirotky. 

Den modlitby za sirotky – to je den, kdy věřící z různých křesťanských církví na 

Ukrajině žádají Boha o ochranu, požehnání a šťastnou rodinu pro každé dítě. 

Akce se koná každoročně druhou neděli v listopadu.  

  

Každý rok, co jsme se přestěhovali do Ržiščeva, 

vyprávím církvi o naší práci se sirotky a krizovými 

rodinami a celkově o situaci s dětmi na Ukrajině. 

V naší zemi stále žije na 100 000 dětí v internátních 

školách (tj. ve státních dětských domovech, pozn. překl.). 

Zákony o zrušení těchto dětských ústavů již byly 

přijaty, ale uplatňování zákonů v naší zemi se 

prosazuje velmi pomalu. Dnes je ze 752 

internátních škol uzavřeno pouze 50. Internátní

školy jsou po celém světě považovány za místo 

nespravedlnosti. Statistiky ukazují, že pouze 10% 

absolventů internátních škol se může ve společnosti 

přizpůsobit. Všichni ostatní vedou asociální způsob 

života. Mluvila jsem o tom, jak můžeme pomoci 

naší společnosti. Můžeme být mentory pro děti z 

internátních škol. Někteří se mohou stát pěstounskými rodiči. Měli bychom udělat 

cokoliv pro to, aby děti z krizových rodin nekončily na internátních školách. 



Rostik a Nataša 

 

  

Z předchozích zpráv již znáte naše přátele – Rostika a Natašu. Chci vám o těchto 

dětech něco říct. Jejich dům je vytápěn prastarým sporákem. Povinností Rostika je 

chodit do lesa na palivové dříví a vytápět kamna. Jejich matka vaří na spirále, která 

leží na cihle. Nedávno jsme jim zakoupili nový dvouplotýnkový vařič. 

 

 

 

Jsme vždy rádi, když vidíme naše přátele u nás. 

Nataša je velmi veselá dívka, ráda pomáhá v 

kuchyni - prostírat stůl, mýt nádobí, zametat. A ráda 

zdobí obrázky. Rostik se s námahou učí násobilku. 

Rád však sleduje videa o farmářích. 

Chci se s vámi podělit o dobrou zprávu - Rostikova 

maminka již dva týdny nepije. Rozhodla se 

skoncovat s pitím i kouřením. Žádám vás, abyste 

mysleli na Oksanu (matku dětí) ve svých 

modlitbách, aby přišla k Bohu a byla zcela osvobozena od otroctví alkoholu. 

  



Dobré zprávy od našich absolventů 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedávno jsem obdržela 

fotografie od našich milých - 

Sergeje a Ani. Úspěšně 

zakořenili v nových rodinách. 

Aňa je v rodině 2 roky. Řídí 

auto, učí se úspěšně, pracuje. 

Sergej žije v rodině už 1 rok. 

Ve škole dobře studuje a také 

úspěšně hraje basketbal a 

hraje na klavír. Je velmi 

příjemné vidět naše děti šťastné a úspěšné. 

Přijel k nám na návštěvu můj syn se svou ženou a 

vnukem. Je to tak příjemné období, když jsou rodinní 

příslušníci pospolu! Moc si tohoto času vážím. 

 

 

Děkuji za Vaše přátelství, podporu a věrnost! 

Kéž vám Bůh bohatě žehná!! 

Irina Klimova. Ržiščev - Ukrajina. Listopad 2019 


