Dobrý den, drazí přátelé, bratři a sestry z Archy!
Tak nakonec se nám opravdu podařilo vyjet do Karpat. Počasí bylo velmi chladné. V noci mráz až -26
st., dopoledne -20 stupňů. Ale my jsme se mrazu nezalekli. Zabalili jsme všechno teplé oblečení a
hurá do hor. Středisko se nazývá Bukovel – to je nejlepší místo na Ukrajině pro lyžování. A to hlavní
je, že zde je možné najít i cenově dostupné ubytování. Já i naše Irina lyžujeme od dětství a naše láska
k lyžování věkem ještě roste. Před dvěma lety jsme koupily nějaké dětské lyžařské vybavení a všechny
děti se na něm vystřídaly a umějí lyžovat. Často trénujeme na kopečku za naším domem.
První dva dny jsme tedy v horách jezdili vedle dětí, pomáhali se zvedat při pádu a dávali instrukce.
Saša a Lija se zlepšovali každým dnem.
Takhle krásný čas jsme mohli prožít v našich karpatských horách.
Jsou to opravdu krásné hory a krásná příroda.

V Bukovelu jsem se také
setkala se svým synem.
Pracuje
zde
jako
lyžařský instruktor celou
zimu. Moc se mu tato
práce líbí. Bylo to krásné
setkat se opět se svým
synem, vidět, že je
veselý, spokojený a
zdravý.

Během našeho výjezdu do hor se
v našem domě ve Ržiščevu rozbil
kotel. Jak to často bývá, stalo se to při
těch největších mrazech. Velmi jsme
se tím natrápili. Kvůli velkým mrazům
kotel vytápěl na vysokou teplotu.
Nakonec oheň šlehal natolik, že byl
detekován ve vedlejším prostoru, kde
máme zásobu pilet. Automaticky se
otevřel pojistný ventil a voda zaplavila
násypku. Takže jsme pak museli
vyklidit celou technickou místnost, vytáhnout posuvný šnek,
vyčistit ho a dát zpět! Byla s tím obrovská práce. Díky Bohu za
bratry z církve, kteří nám pomohli. Celý den byl dům bez
topení; elektrické přímotopy nestíhaly. Kotel se však pozdě
večer opět rozeběhl!
V poslední době jsme koupili druhý stabilizátor. Pro nás je to
velmi důležitý nákup. V našem městě často vypadává elektřina
a běžně se stává, že kolísá napětí. To je velmi špatné pro
provoz všech elektrických spotřebičů, zejména praček a
počítačů.

Jsme moc rádi, že se náš dům víc a víc daří vybavovat. Letos sníme o
zušlechtění našeho dvoru, a to položením dlažby a vystavěním pergoly.
Prosím, modlete se i za tyto naše plány!

Na Ukrajině už velmi dlouho nebyl
v březnu takový mráz a tolik sněhu.
Samozřejmě naše děti jsou šťastné,
protože zimu a sníh milují. Kluci
postavili velkou sněhovou pevnost. A
spolupracovali překrásně na tomto
stavebním díle. Sníh přináší i starosti.
Musíme čistit střechy a průchod na
dvoře, ale naštěstí naši chlapci se
práce nebojí.

Také jsme pořádali „den pizzy“. Naše děti
si oblíbily pohybovat se v kuchyni a něco
chystat. Nakoupili jsme tedy potraviny na
pizzu. Učíme i děti správně vybírat
potraviny, skladovat, platit za nákup a
překontrolovat vrácené peníze. Ne
všichni jsou schopni se s tímto poprat, ale
učíme se tomu. Každý si mohl sám určit,
jak bude jeho pizza vypadat. Výsledek byl
výborný, velmi chutný u všech.

POMOC NAŠÍM PŘÁTELŮM – DĚTEM Z KRIZOVÝCH RODIN

Rosťa a Nataška k nám velmi často přicházejí. Rosťa každý den po škole přichází a dělá u nás své úkoly
do školy. Kamarádí se s naším Sašou. Nataška chodí do školky a příští rok nastoupí do školy. V rodině
se čtyřmi dětmi je nyní karanténa, všichni jsou nemocní. Pomohli jsme jim koupit léky a jídlo. Arťom
(také sirotek, i když někde by měl existovat jeho biologický otec) žije jen s babičkou. Babička ho velmi
miluje, ale ze svého důchodu nezvládá platit plyn, elektřinu a další výdaje. Arťom má nastoupit do
1. třídy. Přislíbili jsme těmto rodinám zakoupit školní vybavení potřebné k nástupu do školy. Andrej je
také víceméně stále u nás. V jeho domě není elektřina, matka pije a nikde nepracuje. Tolik
podobných rodin je okolo nás! O všechny tyto děti je potřeba se zajímat a vynakládat naši péči o ně,
stejně jako je v modlitbách svěřovat do Božích rukou.

Na obrázku vlevo je vidět slavného ukrajinského básníka Tarase
Ševčenka (1814-1861).
Během jarních prázdnin jsme zajeli do vedlejšího městečka
Kanev (asi 45 km). Toto místo básník velmi miloval. Velmi
procítěně psal o historii ukrajinského národa a toužil po
svobodě pro tento tak těžce zkoušený lid.
Děti s velkým zájmem navštívili muzeum a básníkův rodný dům.
Den byl plný slunce a jarního počasí. S radostí jsme se
procházeli parkem a unaveni se navrátili domů.
Zpětně Vám, bratři a sestry, posíláme náš Velikonoční pozdrav!
A v tento čas ukřižování a vzkříšení Krista Vám chci poděkovat
za vaše milosrdné srdce, důvěru a lásku k dětem Ukrajiny. Kéž Vás Bůh chrání před útrapami, dává
pokoj, harmonii a vedení Duchem. Přejeme Vám, ať jste zdraví a požehnaní. Děkujeme za vaše
modlitby a dlouhodobou věrnost!
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