
     

                                               

                                                                           

                                                

                                                                    

                                                                        

                                                       

 

Krásné Vánoce, drahý sbore ARCHA! 

Přišel prosinec - jeden z nejoblíbenějších měsíců. A to kvůli tomu, že máme Vánoce, adventní 

kalendář, stromeček a jednak by měl napadnout sníh, což znamená, že konečně provětráme lyže! 

S dětmi jsme četli příběh o Ježíšově narození, mluvili jsme o tom, co pro nás Jeho narození 

znamená. Vyprávíme své oblíbené příběhy o Ježíši. U nás na Ukrajině se Nový rok slaví 

mnohem více než Vánoce. Je to dáno tím, že naše země byla přes 70 let pod komunistickým 

režimem. Ateismus vládl v zemi dlouhou dobu. Snažíme se tedy, aby se postoj k Vánocům – v 

prostředí, kde se nacházíme – vylepšil. 

 

 

Letos jsme vzali děti do Kyjeva, do divadla na představení 

„Louskáček“. Poprvé v životě! Děti byly velmi nadšené. A pak 

jsme šli do obrovského nákupního centra, dali si večeři v 

McDonald's. Bylo tam všeho hodně: obchod s živými rybami a 

mluvícími papoušky a nejchutnější zmrzlina, ale nejzvláštnějším 

zážitkem byla jízda v proskleném výtahu. Musíte přihlédnout 

k faktu, že v našem městě nejsou vůbec žádné patrové budovy a 

děti nikdy nejely výtahem. No, a tady mají výtahy dokonce 

průhledné stěny. Nataška se tak bála, že raději zvolila obyčejné, ovšem bezpečné schodiště. 

Obecně se dá říct, že výlet do novoročního, slavnostně vyzdobeného Kyjeva si děti budou 

dlouho pamatovat.     

 

  



Našemu Andrejovi je 18 let! 

Andrej se druhým rokem učí na kuchaře. Na učilišti je rád. 

Pravda, kvůli pandemii se často učí dálkově. On a jeho matka 

žijí velmi bídně. Jeho matka nikde nepracuje a nepobírá 

důchod. Z pravidelných příjmů mají pouze Andrejovo malé 

stipendium. Jejich dům se krůček po krůčku rozpadá. 

Střechou v kuchyni zatéká a strop se rozpadá na kusy. Andrej 

a jeho matka si občas přivydělávají prací pro jiné lidi, ale 

dostat se z chudoby tak snadno nejde.  

 

 

 

S Andrejem jsme šli do obchodního domu, kde si vybral 

oblečení, které se mu líbilo. 

 

 

V podstatě nosí to, co mu kdo dá. 

Jaké to bylo, že se měl příležitost 

obléknout do nového! 

Je mi velmi líto, že ještě 

nezareagovali na poselství evangelia. 

Prosím o vaši modlitbu, moji drazí, za tuto rodinu, aby se Bůh dotkl 

jejich srdcí a oni činili pokání. 



Dárky k Vánocům 

Chci vám vyprávět o tomto 

úžasném chlapci Arťomovi, 

kterého vychovává jeho 

babička. Jeho matka zemřela 

brzy na rakovinu, otec ho 

opustil. Babička se o vnuka 

velmi dobře stará. Této 

rodině pomáháme už dlouho, 

ale o dost intenzívněji se 

věnujeme složitějším 

rodinám. Přicházím do této 

rodiny jen na Velikonoce a 

Vánoce, ale mám je moc 

ráda, tuhle babičku s vnukem... Babička vyživuje svého 

vnuka z malého důchodu. Nemůže zajistit péči o dítě, 

protože otec je stále naživu, ovšem nedohledatelný. Je to 

velmi smutné. A takovým rodinám chceme více 

pomáhat. Arťom je dobrý student, chodí také do 

hudebky. Rád čte encyklopedie a rád se učí (což je u nás 

vzácnost! ) Moc se chce naučit hrát na bicí, ale zatím 

se učí na xylofon a klavír. Arťom byl tak šťastný ze 

svého pyžama - dinosaura! Nechtěl ho vůbec sundat! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Šla jsem také popřát veselé Vánoce Iljovi a Mášence. Přinesla jsem jim jídlo, 

sladké dárky a teplá pyžama. V domě není elektřina a je tam chladno, ale jak 

velká radost je v očích dětí! Snad hřejivá pyžama zahřejí nejen jejich tělíčka, ale 

i srdíčka! V tomto domě se věnuje dětem jen velmi málo lásky a pozornosti. 

Mohou za to ale děti? Ježíš se narodil ve stáji, aby všichni lidé narození 

v chudých domovech měli naději a spasení! 



Přejeme Vám požehnané 

prožití svátků vánočních, 

kdy si připomínáme 

narození našeho Pána Ježíše 

Krista  

Jsme velmi rádi, že Bůh spojil naše 

srdce s vašimi, přestože jste od nás tak 

daleko. Pomohli jste naplnit tento den 

vánoční zázračnou atmosférou.  

Slavnostní večer byl plný smíchu, 

zábavy, hřejivého tepla. Zpívali jsme 

vánoční koledy, včetně naší 

nejoblíbenější – „Tichá noc“. Každý se 

podělil o svůj oblíbený Ježíšův příběh. 

Děti pocítily, jak moc je Ježíš miluje, 

jaký vzácný dar přinesl na zem. 

Doufám, že v jejich srdcích je malý 

plamínek světla, který Ježíš zapálil vaší 

láskou a laskavostí vůči nim, a díky 

mnoha dalším křesťanům. 

 

Ať vám Bůh žehná, drazí přátelé! Kéž vám Bůh pomůže dokončit všechny vaše projekty, ať se 

splní všechny vaše naděje, ať jsou vaše rodina a přátelé zdraví, ať je každý váš den naplněn 

radostí a mírem! 

Novinky za prosinec 2021 

zasílá Irina Klimova z dětského střediska 

„Obnovlenie“ 

Ukrajina, město Ržiščev  


