
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dobrý den do Archy! 

Dva měsíce školy utekly velmi rychle! Začaly nám podzimní prázdniny. Počasí bylo teplé, děti 

trávily spoustu času venku i v dětském centru, vybudovaném naším církevním sborem. 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                

                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                         

 

Děti k nám často chodily, jedly, koukaly na filmy, hrály si, zašly si zaplavat a mohly se také 

převléknout do čistého. 

Poprvé jsme mohli zajet s dětmi do 

velkého kina v Kyjevě! Měly velkou 

radost, protože jsme dosud chodili do 

malého místního kina, kde nebyly žádné 

nové filmy. Je to tak dobré, že jim 

můžeme poskytnout zábavu, kterou si 

běžně užívají jen děti v normálních 

rodinách. Naše děti díky vaší pomoci 

mohly navštívit Kyjev i Karpaty. Jejich 

rodiče nemohou svým dětem zajistit základní životní potřeby (jídlo, teplo, bezpečí), natož pak 

zábavu a cestování. Díky vaší lásce, péči a podpoře můžeme tento nedostatek do určité míry 

kompenzovat. Děti se často usmívají a baví. To je také vaše zásluha před Bohem!  



                                                                                                      

                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                         

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                          

                                                        

   

                                                                                                              

Rozhodli jsme se pozvat všechny naše přátele ze 

sociálně slabých rodin do kavárny. S rodiči a dětmi 

máme velmi přátelské vztahy. V naší modlitebně je 

pro naše děti a další děti vytvořeno denní centrum 

"Kotva". Scházíme se 3x týdně. Krmíme děti, 

hrajeme si s nimi, čteme dětskou Bibli a učíme je. 

Obrovským problémem našich dětí, ale stejně tak i 

jejich rodičů, je lež. Překvapivě je pro ně tak snadné 

lhát... Nyní s dětmi hodně mluvíme o tom, že lhát je 

urážkou Boha. Doufám, že naše práce nepřijde 

nazmar a že děti budou milovat pravdu.  



Práce s rodinami v nouzi 

                                                                                                                                     

                                              

                                                        

                                                                            

                                                                                

                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                         

    

 

 

 

 

Každý měsíc pomáháme našim rodinám nákupními taškami, léky, botami a 

dalšími potřebami. Rodiny se na chladný podzim nepřipravily dobře. Jejich 

domy nemají úplné zasklení a v noci se ochlazuje. Téměř ve všech domech 

je odpojený plyn a elektřina. Pro rodinu Iljuši a Máši jsme naplnili jejich 

zásobník plynem. Nataša, matka Viky a Vlada, se více otevřela, přišla k 

nám dvakrát. Ale zatím není otevřená evangeliu. Vika chodí na hodiny s 

lektorem a učí se číst, zatím má jen dílčí úspěchy. Dělám s ní artikulační 

gymnastiku pro rozvoj řeči a doufám, že do Nového roku se Vika naučí 

číst. Pak se naučí počítat.  

 

Děkuji vám, drazí bratři a sestry! Díky vám se osudy těchto dětí viditelně mění. 

  



  

Tato rodina je nejvíc „prosperující“ z našich klientů. Mamka Nataša nepije, neustále pracuje. 

Vyrostla ve velké neúplné rodině, její matka ji vyhodila z domu. Nataša má z dětství trauma. Své 

děti ale miluje a stará se o ně, jak nejlépe umí. Často se však neovládne a na děti křičí. Vika je ve 

vývoji hodně pozadu. Maminka se na jejím vývoji nepodílí, protože neví, jak na to. Nataša již 

sama navazuje kontakt, často nám volá a žádá o pomoc či radu. Vika úspěšně studuje u asistenta 

pro čtení a doufám, že sama brzy začne plynule číst. 

Matka Rostika a Nataši často pije. V tomto případě beru Natašu na noc k sobě domů. Občas 

přijede přenocovat i Rostik, zvláště když je doma zima, není jídlo a maminka je opilá. Někdy si 

říkám, že jejich matka se snad nikdy nezmění. Všechny její snahy zastavit pití vždy rychle 

skončí. Vím, že Bůh slyší naše modlitby a žádám vás, abyste nás podpořili v modlitbě za 

osvobození Oksany ze závislosti na alkoholu. 

Andrejovi bude za měsíc 18 let. Je to 

milý a ochotný mladý muž. Má velmi 

těžký osud, přežil smrt svého staršího 

bratra a otce. Jeho matka a prostřední 

bratr v minulosti hodně pili. Je mi 

toho chlapce líto. Nyní se druhým 

rokem učí na škole kuchařem. 

Aktuálně je Andrej nemocný – trápí 

ho silný kašel, a tak jsem mu koupila 

potřebné léky. Doufám, že jim Bůh 

připraví cestu z chudoby. 



                                                                                             

                                                                                      

                                                                                                   

                                                                       

                                                                          

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                           

                                                             

                       

Září se ukázalo být smutným měsícem pro mě a pro všechny ty lidi, kteří moji maminku znali a 

měli ji rádi. 22. září odešla moje milovaná maminka do věčnosti. Moje matka hluboce milovala 

Boha, milovala lidi, zvláště děti. Přesně tak na ni vzpomínají naše děti. Stala se pro ně jejich 

vlastní babičkou. Vždy měla pro každé „vnouče“ nachystanou nějakou tu sladkost. 

                                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                  

       

 

 

 

 

 

 

Sbohem, drahá babičko Naděždo. Tvůj úsměv a láska zůstanou 

navždy v mé paměti. Doufám, že příští shledání bude slavnostní! 

 

 Novinky za září a říjen 2021 

zasílá Irina Klimova 

Ukrajina, město Ržiščev 

„Obnovlenie“ 


