
                                                                                                          

                                             

                                                         

                                 

                                

                                                      

                                                   

    

 

 

                                                                                         

Dobrý den, naše drahá ARCHO! 

Přišel k nám pěkný mráz. Napadlo hodně sněhu. Děti 

okamžitě po škole vyběhnou ven, lyžují, hrají si a dělají 

sněhové koule. Naše řeka (Dněpr) byla zamrzlá a pokrytá 

silnou vrstvou ledu. Mnoho rybářů vychází k řece na lední 

rybolov. Můžete je vidět v pozadí na fotografii. Naše děti 

se bojí chodit po zmrzlém ledu na řece.               

                          

    

 

 

 

 

V jednom z mrazivých dnů vypověděl službu náš kotel a déle než den 

jsme jej nemohli zapnout. Museli jsme dům vytápět elektrickými 

bateriemi. Ale díky Bohu, který nám pomáhá! 

Děkuji vám, milí přátelé, za vaše modlitby. Vidíme, že ruka Boží je s 

námi po celou dobu, chrání nás a má pod kontrolou vše v našem domě  



Našemu Andrejovi je 17 let! 

                                                                                       

                                       

Andrej je první dítě, kterému jsme začali pomáhat v 

Ržiščevě, když jsme se sem přestěhovali v r. 2015. 

V té době on a jeho matka chodili do našeho 

křesťanského sboru. Andrej se velmi spřátelil s naším 

studentem Sergejem. Často u nás spal a my jsme ho 

považovali za člena naší rodiny. 

 

Od dětství byl Andrej obklopen negativním 

prostředím - všichni pili alkohol: otec, matka, dva 

starší bratři. Otec zemřel, starší bratr spáchal 

sebevraždu. Prostřední bratr odešel neznámým 

směrem. Nyní Andrej žije sám se svou matkou ve 

starém a chladném domě. 

Andrej sbírá v lese palivové dříví. Loni v létě 

nastoupil Andrej na internát. Učí se na kuchaře. 

Později chce získat druhou specializaci - řidiče 

dodávky. 

 

Andrej teď nechodí do církve. Baví ho trávit čas 

s pouliční partou. Snaží se vydělat peníze a hledá 

každou příležitost, jak si něco vydělat. Pomáháme 

této rodině měsíčními balíčky potravin. 

Pomohli jsme mu také získat občanku a vojenský 

průkaz, Andrej si pro ně zajel do regionálního úřadu. 

Andrej ví, že mu vždy pomůžeme, a oceňuje to. 

Modlíme se za něj a doufáme, že naše láska a péče 

odráží lásku Ježíše Krista. 

 



Jak se učí naše děti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto děti jsou z rodin v obtížných životních podmínkách. Rodiče se s nimi samozřejmě neučili. 

Děti často chyběly ve škole, protože doma se nikdo nestaral o to, aby dítě ráno vzbudil, nakrmil 

a poslal do školy. Všechny děti proto špatně studují a zaostávají za svými spolužáky. Chlapci 

mají dobré schopnosti, umí číst, psát a počítat. Ale s dívkami je to ještě horší. Mají nízkou 

schopnost učit se.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opravdu chci těmto dívkám pomoci zvládnout základní znalosti čtení, psaní a matematiky. Aby 

si mohli přečíst cenovku v obchodě, koupit produkt a vypočítat, kolik jim mají vrátit. Opravdu 

chci, aby neopakovaly osud svých matek. Možná by rády studovaly a dokázaly by dohnat své 

spolužáky. Dáša již zvládla polovinu slabikáře. Zná téměř všechna písmena, ale čte s velkými 

obtížemi. Matematika je pro ni komplikovaná. Dokáže sčítat a odečítat do pěti. Nataša již čte, ale 

nedaří se jí pochopit, co přečetla. V matematice počítá také do 5-6. Vika vyžaduje zvláštní 

pozornost. Zná jen 6 písmen, neumí číst, počítat, nezná čísla. 

Prosím vás o modlitbu za tyto dívky, aby Bůh otevřel jejich mysl porozumění a pomohl jim při 

studiu. Při práci s dívkami mi pomáhají dvě mladé dobrovolnice z naší církve. Doufám, že Bůh 

z tohoto malého díla pro tyto krásné dívky učiní velký úspěch.  



Spolupráce s kavárnou „Lighthouse“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem městě je misionářská kavárna, jejíž tým nás často zve na své místo. Pořádali jsme tam 

setkání s rodinami v krizi, pořádali školení pro rodiče. Tým často vede mistrovské kurzy pro 

naše děti v oblasti výroby různých řemesel. Někdy pořádají pro děti večírky, akce s pizzou anebo 

si s dětmi jen tak hrají. 

Sleduji, jak se děti mění. Ze zastrašených, 

mrzutých a spoutaných se promění ve veselé, 

otevřené a ze života se radující děti. 

Jsou připraveni spolupracovat v týmu, naučí se 

modlit, zpívat a tančit. 

Děti začínají chápat, že je někdo potřebuje, že 

jsou cenné. 

Jejich srdce taje a měkne. 

      

 

Prosím vás o modlitbu za tyto děti, aby se Bůh 

dotkl jejich srdcí a dal jim živou víru, aby tyto 

děti a jejich rodiče byli spaseni. 

      

 

  

 

 

 

 



Ohlédnutí za Vánocemi 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce jsou náš oblíbený svátek! Začínáme s 

přípravou o dost předem, od 1. prosince. 

Sestavujeme adventní kalendář s otázkami, 

úkoly a cenami. Téměř každý prosincový 

večer čteme biblické příběhy o Ježíšově 

narození. 

Děti z ohrožených rodin neví téměř nic o 

narození Ježíše a bylo pro nás zvláštní 

privilegium, abychom jim o tom řekli. 

Letošní klidný Štědrý večer jsme se modlili a 

děkovali Ježíši za jeho příchod k nám. Děti 

zpívaly koledy, hrály hry, jedly chutné jídlo a 

samozřejmě dostaly sladké dárky! 

Tak moc si přeji, aby tyto děti byly spaseny! 

Modlíme se, aby všechny děti, které překročí 

práh našeho domu, byly spaseny, aby se v 

jejich srdcích zrodila víra v živého Boha! 

Kéž Bůh příští rok požehná naší službě svým 

zvláštním způsobem! 

A samozřejmě, vážení přátelé, váš příspěvek 

ke službě sirotkům a dětem z krizových rodin 

na Ukrajině je obrovský! 

Jsme vám velmi vděční! 

 



Práce s rodinami v nouzi 

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                     

                                                           

                                                                                                              

                                                                                            

                                                                     

                                                                                                 

                                                                                   

        

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem našim malým přátelům z krizových rodin jsme popřáli veselé 

Vánoce a šťastný nový rok. Přinesli jsme všem balíčky potravin, stejně 

jako dárky, oblečení a boty. Mnoho dětí mohlo přijít k nám domů a oslavit 

svátky s námi. Celá tato práce je možná díky vám, naši milí přátelé! Díky 

Bohu za to! 

Nechť Vám Bůh žehná!   

 

Irina Klimová 

prosinec 2020 – leden 2021 

město Ržiščev, Kyjevská oblast, Ukrajina 


