Dobrý den, naši milí v Arše!
Dne 14. listopadu 2021 proběhl „Celoukrajinský den modliteb
za sirotky“, který iniciovala Aliance Ukrajina bez sirotků již v
roce 2011. V tento den křesťané na celé Ukrajině pozvedají svůj
hlas k Bohu Otci ohledně sirotků. V našem sboru jsme se modlili
zvláště za naše děti: Váňu, Dášu, Dimu a Liju. Na fotce vidíte
Váňu a jeho sestru Dášu. Na jaře jim zemřela matka a děti
skončily v křesťanském rehabilitačním středisku Otčij Dom v
Kyjevě. Nyní čekají na rodinu, která je připravena je adoptovat.
Dima je úplný sirotek, je ve státní internátní škole ve městě
Mariupol. Je tu rodina připravená na adopci, ale bohužel nejsou
hotové dokumenty k adopci. Pandemická situace také zpomaluje
celý proces adopce.
Lija je sociální sirotek. Její rodiče jsou naživu, ale o dívku se
nestarají. Nyní probíhá proces zbavení rodičovských práv jejích
rodičů. Ale jde to také velmi pomalu. Lija žije ve Lvově. Každé
dítě si zaslouží být šťastné a milované a žít v rodině, ne v ústavní
péči. Modlíme se, aby se to stalo skutečností!
Několik statistik: 100 000 dětí na Ukrajině žije ve státních
dětských domovech (tzv. internátech). Z toho: 8 000 dětí jsou
úplní sirotci a 92 000 dětí mají rodiče, ale jedná se o tzv. sociální
sirotky. Rodiče těchto dětí jsou buď ve vězení, nebo na pokraji
chudoby. Ročně na Ukrajině osiří asi 10 000 dětí. Asi 600 000
dětí žije se svými rodinami, ale tyto rodiny se nacházejí v těžké
životní situaci a děti jsou na pokraji odebrání z rodiny.
S touto kategorií dětí pracujeme. Takovým rodinám se snažíme
všemožně pomáhat, aby rodina držela pohromadě, aby děti
neskončily v internátě. Děkuji za vaši pomoc!
Věříme, že se dočkáme Ukrajiny bez sirotků!
Děkujeme, že společně s vámi přinášíme lásku Nebeského Otce dětem na Ukrajině!

Práce s rodinami v nouzi – rodina Andreje
Andrej a jeho matka žijí ve starém domě. Střechou nad kuchyní
zatéká a v kuchyni se propadá strop. Pro neplacení mají odpojený
plyn.Vytápí dům kamny na dřevo. Nedávno jim přišel účet za
elektřinu s velkým dluhem. Andrej a jeho matka se obávají, aby
jim před Vánoci kvůli neplacení neodpojili elektřinu. Jejich
jediným stabilním příjmem je stipendium Andreje. Oba si občas
přivydělávají, hlavně prací na zahradách. Nyní je ale veškerá
práce na polích u konce. Velkou podporou jsou pro ně tudíž
balíčky s potravinami, které jim přinášíme. Dnes Tamara
(Andrejova matka) souhlasila, že půjde se mnou do církve. Po
bohoslužbě v našem sboru jsme šli do obchodu a nakoupili
nějaké potraviny. Tamara byla velmi šťastná. Pomohli jsme také
zaplatit část dluhu za elektřinu.

Rodina Mášenky
Ilja a Máša se na nás vždy těší. Jejich babička Nataša onemocněla covidem a byla na 3 týdny
hospitalizována. Nyní se už cítí lépe a zotavuje se doma. Přinesla jsem jim deku, polštáře,
povlečení a věci po babičce. Jejich matka Nasťa často nechává děti u staré babičky a odchází z
domova. Ilja rád chodí do školy, je velmi talentovaný. Dnes babička Nataša přivedla Ilju a
Mášenku k nám do modlitebny. Máša se všeho moc bojí, od babičky se ani nehne. Prosím o vaše
modlitby za to, jak dostat Nasťu do práce a umístit Mášu do školky.

Rodina Vlada a Viki
Vladova rodina je ze všech našich rodin nejspořádanější. Mají elektřinu. Jejich matka trvale
pracuje a stará se o své děti. Ale jsou velmi chudí. Nemají vlastní bydlení.

Tento dům, který si pronajímají, je starý a
studený. Jejich matka okna zevnitř izolovala
fólií, aby okny nefoukal vítr. Vika prochází
lekce čtení se svým asistentem. Už se
naučila více než polovinu všech písmen a čte
po slovech. Doufáme, že začne číst plynule!
Poté zahájíme hodiny matematiky, aby dívka
zvládla malou násobilku. Jejich matka si
začala více věřit. Už nás zve na návštěvu a
neváhá mluvit o svých potřebách a
problémech.
Vážení přátelé, děkujeme vám za mnoho let
přátelství, péče a podpory! Vaše láska k nám
je cítit na dálku a hřeje nás u srdce i přes
nynější chladné počasí.
Bůh vám žehnej zvláště
předvánočních dnech!
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My jsme již zahájili přípravy na Vánoce kupujeme dárky pro děti, pořídili vstupenky do kyjevského divadla na vánoční představení.
Doufám, že tyto Vánoce budou pro děti jedinečné!
Novinky za listopad 2021
zasílá Irina Klimova z dětského střediska „Obnovlenie“
Ukrajina, město Ržiščev

