
V říjnu tohoto roku jsem se vrátil  ze Zakarpatské Ukrajiny,  a proto bych se s vámi rád
rozdělil o některé zážitky, které jsem měl možnost na posledním výjezdu na Ukrajině zažít. První
část výjezdu jsem strávil ve Vinogradovském okrese ve vesnicích Cholmovec a Černotisovo. Bydlel
jsem u paní Iry Zeldi v Cholmovci, která je vdovou po kazateli Michalu Zeldim, a nějaký čas také
pobýval  s  rodinou  Kolji  Repljuka.  Byli  jsme  také  na  shromážděních  v  Petrovu  a  ve  100  km
vzdálené Mižgírii. V této části výjezdu jsme měli celkem pět shromáždění, modlili se za nemocné a
jinak potřebné a navštívili několik lidí.  Na shromážděních se projevovaly dary Ducha svatého i
Boží blízkost a někteří svědčili o uzdraveních či zlepšení jejich zdravotního stavu. Strávil jsem také
docela dost času s týmem služebníků, který se utvořil kolem pastora Kolji Repljuka, a společně
sloužili na výše zmíněných místech. Krásný byl náš výjezd do 100 km vzdálené Mižgírie (jeli jsme
třemi auty), kde se sešlo na shromáždění, docela dost lidí.  Bůh se nás ve své milosti dotýkal a
někteří  z  nás  nazvali  tento  čas  speciálním obdobím v  Boží  přítomnosti.  Povzbuzení  jsme také
prožili v ukrajinském sboru v Cholmovci, kde tato duchovní práce před dvaceti lety začala. Někteří
křesťané, kteří uvěřili v období po rozpadu bývalého Sovětského svazu, prožili od Pána Boha nové
povzbuzení a touhu mu být nově k dispozici.

Znovu jsem si mohl uvědomit blízkost věčnosti. Bratr Lonza, kterého jsem měl možnost
spolu s pastorem Koljou křtít v dubnu na našem jarním výjezdu, zemřel v létě ve Vinogradovské
nemocnici na rakovinu plic. Podle svědectví lidí,  kteří jej v jeho posledních dnech navštěvovali
v nemocnici, zemřel smířený s Bohem, z čehož mám velikou radost. Na výjezdech vidím lidi, kteří
svědčí o fyzických uzdraveních či dalších nadpřirozených Božích dotycích, někdy vidím i projevy
vysvobození od démonických mocností. Zdá se, že v posledních době těchto projevů Boží moci
přibývá. Osobně věřím, že jsou to projevy budoucího věku – věku, který je před námi, a také nám to
má připomenout vzkříšení našeho těla, ke kterému, ať už jsme věřící či nevěřící, podle Bible všichni
spějeme. Na druhé straně mohu vidět, jak někteří lidé i po modlitbách za uzdravení umírají. Viděl
jsem na Ukrajině umírat malé děti, a také spoustu lidí, kteří po modlitbách nezakusili žádné či jen



malé fyzické zlepšení. Těmto věcem ani zdaleka nerozumím a nemám odpověď na mnoho otázek.
Jedno je však jasné. Věčnost je blízko, záleží na našem vztahu s Bohem a na tom, jak žijeme. Bůh
nás  všechny přesahuje.  Rád  bych  jednou,  až  přijde  můj  čas,  odcházel  z  tohoto  světa  smířený
s Bohem, s pokojem v srdci, v Boží blízkosti a přítomnosti. Totéž také přeji všem čtenářům této
mojí zprávy. Jak jsi na tom s Bohem?

Druhou polovinu tohoto výjezdu jsem mohl strávit v Mukačevě a okolí. Měli jsme celkem
deset shromáždění a najezdili docela dost kilometrů. Na tuto část výjezdu se ke mně připojil ředitel
Nadačního fondu KMS Michal Klesnil. Prožíval jsem s Michalem hezký čas a jsem moc rád, že se
mnou mohl na Zakarpatsku být. Bydleli jsme v cikánském táboře v Mukačevu u staršího pastora
Šoni Horváta. Prožívali jsme časy, kdy nám Bůh  na ulici posílal do cesty lidi, za které jsme se
mohli modlit či s nimi mluvit o Pánu Ježíši. Při kázáních jsem prožíval nadpřirozené Boží zmocnění
a často i lásku k lidem, ke kterým jsem mluvil. Ta láska nebyla ze mě, ale jen skrze mě procházela.
Většinou bylo lehké kázat. Zdá se, že to byla jiná kázání, než jaká jsem doposud zažil. V neděli na
shromáždění ve Svaljavě jsem v čase chval v Boží přítomnosti  plakal a plakal, až jsem se bál, že
nebudu  moci  kázat.  Nakonec  jsem  však  mohl  kázat  normálně.  Moc  toužím  prožívat  Boží
přítomnost, je to veliká výsada. Vnější služba je pak lehká, jde to jako „po másle“. Věřím, že díky
tomu jsem ani moc nepociťoval únavu, Duch svatý mně dával svoji svěžest. V posledních zhruba
dvou  letech  je  pro  mě  každý  výjezd  na  Ukrajinu,  dle  mé  subjektivní  zkušenosti,  mocnější  a
mocnější. Na jednom ze shromáždění jsem nově prožil, že církev patří Pánu Ježíši a On chce svoji
církev  zpět.  Již  nechce,  aby  byli  oslavováni  „velcí“  a  obdarovaní  služebníci,  služby,  modely,
metody, ale On sám. Duch svatý nikdy neoslavuje člověka, ale vždycky Pána Ježíše. Bůh chce nás,
věřící lidi, zpět pro sebe. Výše zmíněné věci prožívám i po svém návratu do Čech. Zdá se mi, jako
by se měnil  čas,  Bůh je  mi  nějak blíž.  Závěrem této zprávy bych chtěl  poděkovat  všem, kteří
modlitebně či finančně podporujete naši práci a projekty.

Na našich výjezdech se setkávám s mnohými materiálními potřebami,  a  to  hlavně mezi
takzvanými zapomenutými služebníky, kteří věrně slouží v romských sborech i přesto,  že jejich
materiální situace je dlouhodobě špatná,  až zoufalá.  Tyto služebníky můžete případně podpořit:
variabilní  symbol  400 –  zapomenutí  služebníci.  Vím,  že  naše  zdroje  jsou  omezené,  a  proto
nemůžeme ani zdaleka pomoci všem. Mám na srdci zvláště pastora Šoni Horváta. Kromě svého
sboru ve Svaljavě je nadsborovým pastýřem v romských církvích v okolí Mukačeva, které tvoří
většinou velmi chudí lidé. Šoníkovi se po letech podařilo splatit částku, kterou si půjčil na rozbitou
střechu, a už ho tedy netíží tento dluh. Na obživu a benzín na jeho cesty po sborech si vydělává
provozováním malého krámku s potravinami a smíšeným zbožím. Ráno zaveze zboží a po zbytek
dne v tomto obchodě prodává jeho žena a tchyně. On sám má pak čas na svoji nadsborovou službu.
Z tohoto projektu se v případě dostatku financí snažíme podporovat i další romské služebníky, kteří



nemají dostatek peněz na obživu.  

Na  druhé  straně  jsou  tady  potřeby,  které  se  snažíme  pokrývat  pomocí  variabilního
symbolu: 350 – pomoc v Cholmovci, obzvlášť pomoc rodině po zemřelém pastoru Michalu Zeldi
a v případě dostatku prostředků dalším potřebným v Cholmovci a okolí. Michal zemřel v listopadu
2002 a zanechal po sobě pět dětí. Čtyři starší děti si během let po smrti pastora Michala založily
svoje rodiny.  Nejmladší  Samuel,  kterému bylo  letos  v lednu 17 let,  nastoupil  od září  na vyšší
odbornou zdravotní školu do Beregova a přes týden je na internátě. Samuelovo studium samozřejmě
nově zatížilo rodinný rozpočet. Rodina pracuje na svém malém hospodářství, paní Ira se stará o
sbor po svém zemřelém manželovi. Ira i nadále zápasí s astmatem a s problémy se srdcem. Podpora
rodiny Zeldi je během na dlouhou trať. Loni v lednu se nejstarší dceři Táně narodil  syn Arsenij. V
září  2013 si vzala za muže Vasju Lukačina, který spolu s pastorem Koljou Repljukem slouží v
romských táborech v  Černotisovu,  Petrovu a Viloku.  I  tuto  rodinu bychom v případě  dostatku
finančních prostředků rádi částečně podpořili. Vasja si na živobytí vydělává opravou motorek, kol a
motorových pil.
Nedaleko od Cholmovce ve vesnici Černotisovo žije i pastor Kolja Repljuk. Ač sám Ukrajinec,
slouží Romům. Má ženu a tři dcery. Nejstarší dcera studuje dálkově na vysoké škole. Koljovi se
postupně daří budovat tým pomocníků, kteří mají v budoucnu potenciál převzít práci v jednotlivých
sborech. Kolja cítí povolání k zakládání nových romských shromáždění a postupnému předávání
práce romským služebníkům. I Kolju se snažíme částečně finančně podporovat. Většinou si však na
živobytí vydělává prací svých rukou, opravou bot a zednickými pracemi. Dalším potřebným je i
bratr Joni, který pomáhá Koljovi při práci v jednotlivých společenstvích. Díky podpoře z ČR byl
jeho holčičce v říjnu 2015 úspěšně vyoperován nádor na jazyku. V případě dostatku financí bychom
i jeho rádi  podpořili.

Variabilní symbol: 450 – Pavel Faul
Tyto finance v současnosti využívám na náklady spojené se službou na Ukrajině: placení benzínu
při cestování po Ukrajině, jízdenek na vlak z ČR na Ukrajinu a zpět, příspěvků na ubytování a jídlo
na Ukrajině, darů na opravy rozbitých aut služebníků a na náhlé, nepředpokládané zdravotní výdaje
lidí na Ukrajině v době mých výjezdů, zdravotní pojištění, léky a ochranné preventivní preparáty
pro svoji potřebu, apod. A také na provozní náklady spojené se službou Šoni Horváta v ČR. Letos
v červnu jsem z těchto prostředků hradil náklady spojené s mým překládáním při evangelizacích
romů v Českých Budějovicích, kde jsem překládal romské pastory, kteří přijeli do ČR s Šoníkem
Horvátem.V  loňském  roce  jsem  díky  dostatku  finančních  prostředků  mohl  podpořit  i  několik
služebníků na Zakarpatsku. Děkuji touto cestou všem dárcům! V současnosti mám dostatek peněz
na výdaje spojené s mojí službou na Ukrajině, a proto prosím raději posílejte svoje finanční
prostředky na naše projekty: variabilní symbol: 350 – pomoc v Cholmovci a variabilní symbol
400 – zapomenutí služebníci.

Kdybyste  případně chtěli  podpořit  rodinu po zemřelém pastorovi  Michalu  Zeldi,  pastora  Kolju
Repljuka,  další  potřebné v  Cholmovci  a  okolí,  anebo zapomenuté  služebníky  v  romských
sborech okolo Mukačeva - zvláště pastora Šoni Horvátha, či náklady spojené s mou prací na
Ukrajině, můžete poslat svůj finanční příspěvek na:

Platby z České republiky
Nadační fond Křesťanské Misijní Společnosti 
ČSOB a.s. Praha 1, číslo účtu: 577409193/0300, 
variabilní symbol: 350 – pomoc v Cholmovci 
variabilní symbol 400 – zapomenutí služebníci
variabilní symbol 450 -  Pavel Faul



Dary jsou odečitatelné od daňového základu.
Nadační fond KMS Vám může na požádání vystavit potvrzení o přijetí daru. 
V případě potřeby potvrzení, kontaktujte ředitele NF KMS Michala Klesnila, 
telefon kancelář: +420 284 822 297, e-mail:office@nfkms.cz, http://www.nfkms.cz

Pro platby ze zahraničí
Pro platby ze zahraničí je nejlevnější možností využít platební bránu PayPal z webových stránek
NFKMS  (www.nfkms.cz).  V odstavci  "Kategorie"  klikněte  na  "Pavel  Faul"  a  pak  na  symbol
"PayPal Donate" u příslušného projektu, který chcete podpořit.
Můžete  použít  i  klasický bankovní  převod,  pak  ale  obě strany zaplatí  mnohem vyšší  bankovní
poplatky. 
V tom případě použijte IBAN: CZ96 0300 0000 0005 7740 9193, BIC: CEKOCZPP 
Prosím uveďte  kvůli  rozlišení  ve  zprávě  pro  příjemce,  na  jaký projekt  je  daná  finanční  částka
určena, zda na: 350 - Pomoc v Cholmovci, 400 - Zapomenutí služebníci 
a  nebo  450  –  Pavel  Faul. Zároveň  vás  také  prosím  o  potvrzení  formou  e-mailu,  které  bude
obsahovat, na jaký projekt a jakou částku jste zaslali. 

Také mě můžete kontaktovat osobně na:
mobil: +420 775 148 383
e-mailová adresa: ks.doma@atlas.cz
http://www.ksdoma.estranky.cz/
Pavel Faul –  Křesťanský sbor Domažlice, z.s.

http://www.nfkms.cz/
http://www.ksdoma.estranky.cz/

