
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, moji drazí přátelé ze společenství Archa! 

Nedávno jsem viděla na internetu tuto fotku s vypáleným klavírem "Ukrajina". Tato fotografie je 

velmi symbolická. Naše trpělivá Ukrajina byla vypálena, mnoho měst a vesnic bylo zcela 

zničeno. Náš národ je zabíjen, nepřátelé střílejí do infrastruktury, do civilistů, zabíjejí a mučí lidi 

na okupovaných územích. Každý den je prolévána krev našich vojáků. Probíhají boje o každý 

metr naší země. Zlo se na nás valí, všechno spaluje, všechno ničí. Jak se píše v Bibli: Zloděj 

přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. (Jan 10, 10) A to se nyní děje v naší zemi.  

Díky houževnatosti a odvaze našich vojáků můžeme zůstat v našem městě. A kam by vlastně 

mohly odjet naše sociálně slabé rodiny? Válka zanechává stopy na našich životech: neustálé 

výpadky elektřiny, rostoucí ceny potravin a nafty i všech služeb. Ale žijeme. 

                                                                                           

Nedávno měla naše Nataša narozeniny - 12 let. Nataška se hodně změnila. Ze zmatené, stydlivé 

dívky vyrostla velmi veselá a usměvavá dívka. Nedávno se začala učit hrát na klavír a už dělá 

pokroky. Skladbu "Ščedryk" už má v ruce! 

  



V únoru slavíme hned čtvery narozeniny. Virsariji bude 5, Iljovi 8 a Kristýně 13 let. 

 

Rozhodli jsme se zajet na bowling a do McDonald’s a oslavit všechny narozeniny společně. Byl 

to skvělý výjezd. Děti byly na bowlingu poprvé v životě a některé z nich i poprvé u „mekáče“.  

 

  

                                                                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

                                                                                                                                             

 Tolik smíchu a radosti bylo! Kristýna dosáhla nejlepších výsledků – 102 bodů v jedné sérii. 

                                               

Navzdory tomu, že je válka, my díky vám, díky vaší pomoci a pomoci dalších podporovatelů 

můžeme dětem rozdávat radost a věnovat jim lásku a péči. Děti se modlily, aby se v ten den 

nestřílelo a nebyla odpojena elektřina. Díky Bohu to tak i bylo! Cestovali jsme stejně dobře do 

Kyjeva, jako se i vrátili domů. Bůh opatroval nás i naše děti. 

  



Práce denního dětského střediska 

Vzhledem k tomu, že škola, kam chodí naše děti, nemá protiletecký kryt, naše děti se učí online. 

Chodí k nám domů 3x týdně.  

 

Dům ožívá, hlučí to v něm, stává se dějištěm zábavy. Děti snídají a usedají ke svým tabletům, 

aby studovaly různé předměty. O přestávkách se hodně smějeme, povídáme si, hrajeme si. Děti k 

nám chodí rády.   

Dětem se věnuje skupina dobrovolníků z naší církve. 

Ředitelka školy přislíbila, že protiletecký kryt bude postaven v březnu. Poté mohou děti do 

školy. Po konci výuky k nám děti přijdou, aby si s naší pomocí udělaly domácí úlohy. U nás 

doma je teplo. Paliva máme dost, abychom vydrželi až do léta. Každý den se moje děti a já 

modlíme, aby válka brzy skončila.  

  

                                                                                                                                 

  



Práce se sociálně slabými rodinami 

Jednou nebo dvakrát měsíčně rozdávám potravinové balíčky našim sociálně slabým rodinám. 

Rodina Arťoma se svou babičkou Olgou Ivanovnou a rodina Svjatika a Virsavije jsou 

nejpozitivnější. Babička a matka Virsavije a Svjatika se o děti starají, navzdory jejich velmi 

těžkým životním okolnostem.Tyto rodiny jsou velmi vděčné za pomoc. 

                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím o vaše modlitby za naše svěřence, aby je Bůh správně 

nasměroval a zachránil jejich rodiny. Kéž vám Bůh bohatě 

žehná a dá vám svůj pokoj! 

 

Irina Klimová 

Ukrajina, Ržiščev, Obnovlenie  

leden 2023 

 

 


