
Zdravím Vás  všechny.  Začátkem října  jsem byl  znovu na  Ukrajině.  Pohyboval  jsme  se
v Zakarpatské oblasti ve Vinogradovském okrese cca 100 km od slovenských hranic a v Mukačevě,
který leží cca 40 km od výše zmíněných hranic. Z Mukačeva jsme vyjížděli do různých romských
sborů v okolí. V poslední letech mám dojem, že s každým novým výjezdem se zvětšuje  intenzita
Božího jednání. První půlku výjezdu jsem strávil v Cholmovci, Černotisově a dalších vesnicích a
táborech v sousedství. Snažil jsem se povzbudit také ukrajinský sbor v Cholmovci, kde jsme měli
tentokrát  jen  jedno shromáždění,  a  také  paní  Iru  Zeldi,  která  toto  společenství  od  smrti  svého
manžela již od roku 2002 vede.  Jeden den jsme také byli na shromáždění ve 100 km vzdálené
Mižgírii,  což při  kvalitě zakarpatských silnic  zabralo celý den.  Po cestě jsme měl  příležitost  si
povídat  a  strávit  hezký čas  s  týmem,  který  se v posledních  letech  utvořil  kolem pastora  Kolji
Repljuka. Kolja s jeho spolupracovníky se snaží zakládat nové misijní skupinky v dalších romských
táborech. Není to lehká práce. Jedno z těchto nových shromáždění se nám snažili narušit Svědkové
Jehovovi. Díky Bohu se jim to nepodařilo. Na setkání se projevovaly dary Ducha svatého, jako je
například slovo poznání, což Svědky silně znepokojilo, ale ještě více utvrdilo nově uvěřivší lidi na
daném místě.  Znovu jsem si  uvědomil,  že  lidi,  kteří  věří  bludnému učení  a  šíří  je,  nemůžeme
přesvědčit jen silou argumentů, ale potřebují se setkat s Boží mocí a přítomností. Na jiném místě se
bratři neměli kde scházet. Díky Bohu se našla rodina, která nás přijala, a shromáždění se konají u
nich  doma.  Službu  v  romských  táborech  doprovází  spoustu  různých  praktických  problémů  a
duchovních střetů. Dobrá zpráva evangelia přichází do prostředí chudoby, špatných vztahů, různých
těžkých nemocí a duchovní temnoty. Obdivuji pastora Kolju a jeho tým za trpělivost a nasazení s
jakým čelí těmto problémům.

V Černotisově v romském táboře jsem se modlil za muže, který měl problémy s plotýnkami.
Po modlitbách jsem se jej zeptal, jestli nastalo nějaké zlepšení. Vzal mě do náruče a začal mě nosit
po  místnosti.  Díky  Bohu  při  tom  necítil  žádnou  bolest  či  omezení.  Na  shromážděních  či  při
osobních modlitbách se také někdy projevovali démoni. Jeden muž prožil po krátkém rozhovoru a
modlitbách vysvobození. Začal kašlat a po té prožil značnou úlevu. V posledním zhruba roce  půl
prožívám nové Boží zmocnění pro službu vysvobozování, a to jak doma v Česku, tak i na Ukrajině.
Jsem za to Pánu Bohu moc vděčný. Je to jeho milost a rozhodnutí takto jednat. Děje se to bez
výrazných  emocionálních  projevů  jaksi  přirozeně  nadpřirozeně  a  stává  se  to  normální  součástí
křesťanského života a služby, jakoby ožívaly stránky Nového zákona. Budoucí věk se prolamuje do
tohoto našeho věku a Bůh jedná v našich životech, trápeních a okolnostech. Osobně věřím, že Bůh
má pro nás ještě o hodně víc. Jestliže jej budeme hledat, modlit se a pokoříme se, dá se nám určitě
ještě více poznat.



Druhou půlku výjezdu jsem strávil v romském táboře v Mukačevě. Bydlel jsem u staršího
pastora romských církví evangelické církve Živého Boha, Šoníka Horváta. Mnoho jsme jezdili po
okolních romských táborech. Jen za neděli jsme stihli šest shromáždění a strávili třináct hodin na
bohoslužbách a na cestách. Na tomto výjezdu jsem se modlil za nemocné a různě ztrápené snad
ještě více než kdykoli předtím. Dostával jsem mnoho slov poznání, na každé shromáždění jsem jich
měl několik. Slova poznání jsou jedním z devíti darů Ducha svatého z prvního listu Korintským,
dvanácté  kapitoly.  Slova  poznání  se  týkala  většinou  problémů,  potřeb,  okolností  a  nemocí  lidí
přítomných na shromáždění. Učím se tento dar používat, a proto jsem se také často mýlil. Na druhé
straně přicházelo spoustu lidí, kterých se skrze tento dar Bůh dotýkal. Dokonce za mnou přicházeli i
do  domu  pastora  Šoniho.  V  neděli  hned  na  prvním  shromáždění  v  táboře  Seredně  nedaleko
Užgorodu jsem měl slovo, že se na někoho převrátil vůz. Na konci shromáždění povstala paní, na
kterou se opravdu převrátil koňský vůz. Navíc jsem měl ještě několik slov ohledně nemocí, které ji
trápily.  Bůh se  dotýkal  celého shromáždění.  Lidé  jsou  často  v  takových případech  povzbuzeni
Božím zájmem o jejich problémy a prožívají nově jeho lásku. Kéž bychom nově usilovali poznat
Boží lásku a toužili po duchovních projevech! 

Ani  ve  sborech,  kde  slouží  pastor  Šoni  a  další  pastoři  a  služebníci,  není  však  zdaleka
všechno ideální, jak by to mohlo z mých zpráv na první pohled vypadat. Některé sbory stagnují.
Například na začátku roku 2015 přišlo za první tři měsíce do sboru ve Svaljavě více jak sto nových
lidí. Na shromážděních jsme tehdy prožívali Boží přítomnost a jednání. Dnes, po necelých třech
letech, zůstalo z těchto lidí přišlých v době tohoto zvláštního Božího jednání jen okolo patnácti lidí.
To  nám přineslo  značné  zklamání  a  modlíme  se,  aby po  příštím Božím jednání  zůstalo  nově
příchozích lidí o hodně více. Boží pohyb s sebou také přináší nové praktické problémy a výzvy. Měl
jsem také možnost přinést slovo na setkání kazatelů výše zmíněných sborů. Na tomto setkání jsem
byl  také  svědkem  ostré  výměny  názorů  a  vzpomněl  jsem si,  jak  Nový  zákon  popisuje  různé
konflikty v první apoštolské církvi. Díky Bohu však jdou bratři stále kupředu a dokážou se znovu
domluvit  a  táhnout  za  jeden  provaz.  Stále  se  snaží  zakládat  nové sbory a  překonávat  všechny
těžkosti. Ani jeden z těchto cikánských pastorů nedostává výplatu ze svého sboru, všichni si musí
na svoji službu nějak vydělat.  Ekonomická situace všech těchto sborů je, jak už to na Ukrajině
bývá, stále napjatá. I přes různé jejich lidské slabosti, hříchy a chyby si velice vážím jejich víry,



věrnosti, nadšení a nasazení. Něco takového bychom tady v Česku moc potřebovali.

Děkuji Vám všem za modlitební a finanční podporu. Jsem jenom špička ledovce, bez Vás by
to nešlo. Někdy se cítím slabý a musím překonávat různé vnitřní a vnější překážky. Z druhé strany
je to veliká výsada vidět takové Boží jednání, a dokonce být jeho součástí. O tom jsem vždycky
snil,  a nyní  jsem i  prožil,  že se tento sen stal  skutečností.  Zvláště bych chtěl  poděkovat lidem
z našeho sboru za to, že mně službu na Ukrajině umožňují a v době výjezdů se za mě vytrvale modlí
a všelijak mě podporují. Dá-li Bůh, pojedu znovu na Ukrajinu v  dubnu příštího roku.

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.  Služebníci,  se  kterými  spolupracujeme,  jsou
v pořádku a věnují se práci na místech, kde žijí anebo kam dojíždějí, i když na ně samozřejmě
dopadá tíže problémů,  ve  kterých se jejich  země nachází.  Někteří  si  čas  od času přivydělávají
různými pracemi v zahraničí, aby mohli materiálně přežít. Ani jeden z níže zmíněných služebníků
není kvůli specifické ukrajinské situaci zaměstnán na plný úvazek v církvi. Velice často si sami
financují  i  dojíždění  na  místa  shromáždění,  kde  slouží.  Pro  každého  z  těchto  služebníků  je
jakýkoliv,  a  to  třeba i  malý finanční  dar,  povzbuzením a  zlepšením jejich  často  těžké finanční
situace. Vím, že naše zdroje jsou omezené, a proto nemůžeme ani zdaleka pomoci všem. 

Mám na srdci  pastora Šoni Horváta. Kromě svého sboru ve Svaljavě je nadsborovým pastýřem
v romských církvích v okolí Mukačeva, které tvoří většinou velmi chudí lidé. Jedná se cca o více
než 20 sborů a misijních skupin – dle mého odhadu mohou mít všichni dohromady okolo 1000 lidí.
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 své cesty po sborech si vydělává provozováním malého krámku
s potravinami a smíšeným zbožím. Ráno zaveze zboží a po zbytek dne v tomto obchodě prodávají
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, kterým Šoni slouží a kteří
nemají dostatek peněz na obživu. 

Ve Vinogradovském okrese  mám na srdci  pastora  Kolju  Repljuka,  který  žije  ve  vesnici
Černotisovo. 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. V současnosti se jedná o čtyři pomocníky. 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, zednickými pracemi a příležitostnými pracemi v zahraničí.  V případě dostatku
financí bychom  rádi finančně  podpořili i další čtyři služebníky z Koljova týmu. V současnosti
tento tým slouží  v romských táborech v Černotisovu, Petrovu a Viloku. Krátce po návratu z našeho
jarního výjezdu začali práci ještě ve dvou dalších romských vesnicích.

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 studuje na vyšší odborné zdravotní škole v Beregovu 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. Tuto rodinu podporujeme již skoro 15 let. Bez této podpory
z České republiky by tři děti nemohly vystudovat vysoké školy a rodina by živořila. Podpora rodiny



Zeldi je během na dlouhou trať. 

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, či jiných
ukrajinských služebníků v ČR.  V loňském i letošním 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 a jeho tým služebníků, 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/



