
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, milá Archo! 

U nás je opravdová zima. Děti si 

vydrží hrát na sněhu celé dny. 

Nejvíce milují jízdu na lyžích. Dima se 

letos naučil jezdit nejlépe ze všech. 

Udělá nejrychleji úkoly ze všech a už 

se obouvá do lyžáků, nasazuje lyže a 

trénuje na kopci u našeho domu. Až 

mě překvapuje takové nadšení a 

láska k lyžím. Trochu mi připomíná 

mě v mém dětství . Ještě minulý 

rok se mu vůbec nedařilo jezdit na 

lyžích. A nyní si troufá na prudké 

kopce a v rychlosti je sjíždí. Minulý rok se nám nepodařilo kvůli počasí dojet do Karpat. Byl silný 

vítr s arktickým mrazem, který nás zastavil. V letošním roce pevně věříme, že aspoň několik dní se 

nám podaří strávit v karpatských horách. Na horách se děti 

velmi rychle učí samostatnosti, odpovědnosti a vzájemným 

vztahům. A samostatná kapitola je výchova v dobrodružství. 

To pomáhá rozvíjet osobnost dítěte, posiluje sebeúctu, pocit 

kontroly nad 

vlastním životem. 

Děti se naučí 

dodržovat pravidla a 

dělat kompromisy, 

mohou okamžitě 

sledovat důsledky 

svých rozhodnutí.  



    

Naši malí přátelé Váňa, Dáša, Ilja i nejmenší Máša žijí v jedné 

místnosti s rodiči. Je to velmi chudá rodina. Nedávno měl Ilja 

třetí narozeniny. Ještě je malinký, ale říká, že se chce stát 

letcem. Darovali jsme mu svítící letadlo. On měl tak obrovskou 

radost, když letadlo zapnul a ono se rozsvítilo.  

Už skoro rok se staráme o tuto rodinu. 

Jednou za měsíc jim vozíme potravinové 

balíčky. Tak jak možnosti momentálně 

dovolí, často kupujme léky pro děti, když 

jsou nemocné. Starší chlapec Váňa je velmi 

tvrdohlavý a vznětlivý. Neplní domácí úkoly, 

ve škole je drzý a vyrušuje, učitelé si na 

něho často stěžují. Snažíme se na něho mít 

lepší vliv, přátelit se s ním a projevovat o 

něj zájem. 

Prosím, modlete se s námi za tuto rodinu.        

Dáša je velmi hubená ve svých čtyřech a půl letech. Zaplatili jsme ji mateřskou školku. Máma Váni 

a Dáši nikde nepracuje, pije alkohol. V minulém roce žili v domě, kde byla odpojena elektřina i 

plyn. Neumím si představit, jak tam mohli přežít zimu. 

V tomto roce Nasťa (starší sestra Váni a Dáši) je ubytovala u sebe ve svém bytě. Nyní tedy žijí 

v jedné malé místnosti 2 dospělí a 4 děti. Pracuje pouze Maxim, muž Nasti. Má velmi dobré srdce 

a stará se o tyto děti. Maxim dříve sám žil ve státním dětském domově, bylo to pro něj velmi 

těžké a nechce, aby tyto děti prožily to samé. Nejraději by je vzali do své péče, ale Maxim prošel 

vězením a tak nemá právo žádat o svěření dětí do péče.     

Bohužel takových rodin je ve Ržiščevu velmi mnoho. Nemůžeme pomoci všem dětem. Ale snad 

má i význam, když pomáháme těmto čtyřem 

rodinám, ve kterých žije 8 dětí. A tak si 

říkáme, mělo to význam, že jsme se 

přestěhovali sem do Ržiščeva. Ekonomicky se 

naše Ukrajina čím dál více propadá. Lidé žijí 

opravdu bídně. Někteří lidé nepoužívají plyn, 

protože je příliš drahý. Instalují stará kamínka 

a topí v nich dřevem. Dřevo lidé sbírají v lese. 

Každý večer se modlíme s dětmi za Ukrajinu, 

za konec válečného konfliktu na východě 

Ukrajiny.  

  



     Velmi se radujeme, že náš starší chlapec 

Sergej má novou rodinu a bude jí adoptován. 

Před několika dny jsme se s ním rozloučili a 

přestěhoval se i s Mášou do Lvova. Máša se 

přihlásila na ekonomickou školu a Sergej také 

nastoupí na školu ve Lvově. 

Týden jsem tam s nimi pobývala, pomáhala 

Máše i Sergejovi s adaptací na samostatný 

život a všechny změny. Sergej je velmi 

přátelský a družný chlapec, velmi rychle se 

spřátelil s novými spolužáky i učiteli. 

To je na výchově dětí velmi těžké, člověk 

s nimi žije, přivykne, přičemž ony potom 

„vylétají z rodného hnízda“. Večer jsme 

přichystali velkou večeři na rozloučenou.  

Bylo řečeno mnoho krásných, vřelých slov na 

rozloučenou.  

 

Nejvíce děti přály Sergejovi, aby chodil 

s Bohem a neopouštěl ho. Nyní je zde bez něho smutno, nejvíce chybí Andrejovi, protože oni dva 

byli nejlepší přátelé. V poslední době se Sergej velmi zajímal o vaření a tak se u nás naučil, jak 

uvařit ukrajinský boršč, opékané brambory, udělat plátky kuřecího masa, lasagne. Velmi ho to 

baví a daří se mu. Sergej byl velmi schopný chlapec, dobře mluví anglicky, velmi se zajímá o 

historii a zeměpis. Velmi rád čte. Máme naději, že by mohl mít dobrou budoucnost a v životě 

obstát.  

Drazí přátelé, velké díky za vaše mnohaleté přátelství a podporu naší služby! 

Prosíme, modlete se s námi za: 

 1)  naši Ukrajinu, konec válečného konfliktu a ekonomický růst, 

2) za 4 sociálně slabé rodiny (a 8 dětí v nich), se kterými pracujeme, 

3) proces osvojení Sergeje, 

4. výjezd do hor a ochranu. 
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