
Dobrý den, moji drazí v Arše! 

Všechny naše děti byly na letních křesťanských táborech. Některé děti tam byly třikrát! Pouze Ilja a 

malá Máša strávili léto doma. Doufáme ale, že příští rok budou zařazeni také do všech našich táborů. 

Úsměvy a radost dětí, změny v jejich charakterech, osudech - to je tak inspirativní! A jsem vám velmi 

vděčná za vaše modlitby a podporu, protože pro naši službu je váš vklad tak důležitý! Každou neděli 

sbírám děti z jejich domovů a beru je na naše bohoslužby. Děti již pěkně přivykly navštěvovat sborové 

akce. Zvu také jejich matky do církve. Doufám, že Bůh bude pracovat s jejich srdcem. 

  

  



Práce s rodinami v nouzi 

Jako obvykle rozvážíme tašky s 

potravinami pro naše malé přátele. 

Děti si chtěly vybrat diáře a sešity s 

barevnými přebaly. Je to pro ně tak 

nevšední, když si mohou vybrat, co 

se jim líbí. Zkrátka - začali jsme se 

připravovat do školy!  

Rodiny Rostika a Iljuši vaří jídlo na 

ohni. Elektřina je u nich odpojena. 

Nedávno dostali plynovou láhev a 

my jsme ji naplnili plynem, aby 

jídlo bylo možné vařit doma, a ne na 

ulici. 

   

Matka Vlada a Viky sice pracuje, ale je pro ni těžké uživit dvě děti ze svého skromného platu. Snažíme 

se této rodině pomoci. Vikiina matka zatím nechce chodit do církve. Plyn v Andrejově rodině je také 

vypnutý, ale mají tam alespoň elektřinu. V létě také často vaří na ohni, aby ušetřili za spotřebu. Andrej 

se snaží pracovat v jakékoli práci, aby vydělal nějaké peníze. On ani jeho matka bohužel nechodí do 

církve. Ve své velké zahradě zasadili mnoho zeleniny. Dobrá sklizeň jim pomůže přežít zimu. Dům je  

ovšem bohužel velmi špinavý.  

 

 

 

  

РОСТИК 

ИЛЬЯ И МАША 

 

 

 

Вика иВЛАД 

 

 

Андрей 



Naše nejstarší dívka Lija se přestěhovala do Lvova, kam šla 

studovat. Dočasně bude žít s rodinou našich přátel.  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před osmi lety ji k nám přivedla její matka a od té doby se o dceru nestará. Přišla se s ní rozloučit celá 

mládež naší církve. Lija mi z nového působiště zavolala, daří se jí dobře. Už šla do nové školy. Kéž Bůh 

žehná a řídí osud všech našich dětí, které s námi žily. Bůh nám udělil zvláštní čest těmto dětem sloužit a 

pomáhat jim v těžkých letech jejich života. Na úspěchu našich dětí máte lví podíl! 

Kéž náš Bůh žehná vaší církvi! Děkujeme zejména za veškerou práci, péči, modlitby a velkorysost, 

kterou po mnoho let tak upřímně dáváte naší službě! 

Drazí bratři a sestry, prosím o vaše modlitby za moji matku. Nedávno jí bylo 85. Je velmi slabá. Prosím, 

přimlouvejte se za ni. Hodně sloužila našim dětem a ještě teď se za ně hodně modlí. 

 

Novinky za červenec a srpen 2021 

zasílá Irina Klimova 

Ukrajina, město Ržiščev 

„Obnovlenie“ 

 


