
 

Dobrý den všem mým drahým v Arše! 

Tak už máme za sebou letošní veselé a rozpálené léto! Naše děti se bohužel nedostaly na 

žádný křesťanský tábor kvůli koronaviru. Doufáme však, že úřady v našem městě nám 

pomohou uspořádat rekreaci pro všechny naše děti v dětském sanatoriu. 

Máme dobrou zprávu - Andrej úspěšně dokončil 9. ročník a nastoupil na učiliště jako 

kuchař. Pomáháme této rodině, podporujeme ji tím, že každý měsíc přinášíme balíčky s 

potravinami. 

Andrej ani jeho matka nechodí do kostela, ale přesto doufáme, že semena lásky a péče, 

které zasíváme, v pravý čas vyklíčí a přinesou své ovoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Práce s rodinami v nouzi 

 

Tyto dvě ženy, matka a babička, 

pijí vodku každý den. O všechny 

děti se stará nejstarší dcera. 

Domy jsou nehygienické a velmi 

často není co jíst. 

Před třemi dny měla Oksana 

(žena na fotografii vlevo) jít do 

rehabilitačního centra. Chce 

změnit svůj osud. Ovšem dnes 

mi její dcera zavolala, že je zase 

opilá. 

Ale nevzdáváme se naděje a 

žádáme vás, abyste se modlili, 

aby Oksana činila pokání a 

přijala Ježíše Krista do svého 

srdce. 

Obávám se zejména malé Dáši. 

Často je smutná a hladová. 

 

Rostik letos v létě hodně vyrostl, však právě oslavil své 13. narozeniny. V jejich domě je 

odpojena elektřina a jídlo si vaří na otevřeném ohni ve velkém hrnci. Téměř každý den 

jsou jeho rodiče opilí. Často se k nám chodí najíst. Bohužel, do shromáždění teď chodí 

méně často. Přitahuje ho ulice, skupina kamarádů. Prosím o modlitbu za něj, aby ho Bůh 

ochránil před zlem. 

 

                                                                                                                                                     

  



Seznamte se – je u nás nová dívenka Vika 

Pravděpodobně si ji pamatujete. Pomáháme 

jí už více než rok. Chodí do naší církve. Její 

otec s ní někdy chodívá na shromáždění, 

přičemž Viku vychovává sám. 

Před rokem totiž opustila její matka rodinu a 

odcestovala z našeho města. Vice její matka 

velmi chybí, stýská se jí. 

Nyní je Vikčin otec nemocný. Potřebuje jít 

na operaci kvůli odstranění ledvinových 

kamenů. Sociální služba mě požádala, abych 

vzala Viku na dočasný pobyt k nám. 

Vika je velmi zranitelná a citlivá dívka. Má 

časté výkyvy nálady. Někdy se dokáže 

vesele bavit a vzápětí má hned slzy v očích. 

Vzhledem k tomu, že její otec je neustále 

nemocný, nepracuje. Vika často trpí hlady. 

Nicméně je velmi schopná a mohla by se i 

dobře učit. 

Nikdo s ní ale nedělá domácí úkoly a výsledky ve škole jsou špatné. Vika velmi miluje 

malování, tráví spoustu času s tužkami a skicákem. 

 

 

 

Doufám, že v této 

těžké době můžeme 

pomoci Vice i jejímu 

otci. 

 

 

 

 

 

 

Prosím, modlete se za 

záchranu této rodiny. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinoklub pro děti 

V modlitebně naší církve pokračujeme ve fungování filmového klubu pro děti z rodin v krizi. 

Děti tuhle činnost milují, rády odpovídají na otázky a vyrábějí sladkosti. Moje meta je uspořádat 

pro naše děti ve školních dnech odpolední klub. 

Pamatujete si Dášu? Sociální služba jí zařídila 

pobyt v sanatoriu. Její matka však pije vodku a 

dítě nemá nikdo připravit na cestu. Služba nás 

tedy požádala, aby s námi Dáša zůstala týden a 

abychom ji vypravili na cestu. Po celý týden 

matka Dášu ani 

nenavštívila a ani ji 

nevyprovodila. Je mi 

tak líto tohoto dítěte, 

které je ve věku 7 let 

de facto sirotkem, 

přestože má žijící 

matku. 

Prosím vás o modlitby za děti z krizových rodin, aby jejich rodiče 

přišli k Bohu a aby náš Pán tyto děti ochránil. 

 

 

 

Kéž vám Bůh hojně žehná!! Kéž je 

Boží milosrdenství s vámi všemi!! 

 

Irina Klimová 

srpen - září 2020 

město Ržiščev, Kyjevská oblast 


