
Zdravím Vás všechny.

Na jaře v tuto dobu obvykle jezdím každý rok na Ukrajinu. Žel situace ohledně epidemie
koronaviru, a zvláště různá opatření a omezení, mně neumožňují letošní jarní výjezd uskutečnit.
Poprvé od roku 1994 jsem v loňském roce na Ukrajině nebyl.  Při  současné situaci  u  nás i  na
Ukrajině nevím, kdy budu moci na Zakarpatskou Ukrajinu znovu vyjet. Rád bych se v tomto roce
chtěl již konečně na Zakarpatsko dostat. Paradoxně jsem však s lidmi, se kterými v Zakarpatské
oblasti spolupracujeme, v kontaktu více než dříve. S týmem vedoucích okolo pastora Kolji Repljuka
máme jednou týdně setkání  vedoucích přes  Messenger,  kde se společně modlíme a mluvíme o
strategii, jak pracovat v nynější situaci, a také o různých problémech a výzvách, která současná
doba přináší. Pravidelně také mluvím s pastorem Šonim Horvátem a paní Irou Zeldi. 

Minulý  týden  jsme  poslali  z  Nadačního  fondu  KMS  finanční  podporu  služebníkům  a
potřebným na  Ukrajině.  Mohli  jsme  podpořit  sedm služebníků.  Všichni  služebníci,  se  kterými
spolupracujeme, jsou v pořádku a snaží se působit na jednotlivých místech, kde žijí a nebo kam
dojíždějí.  Část podpory jsme vyčlenili na nákup potravin pro chudé v jednotlivých sborech. Do
dnešního dne jsme nakoupili potraviny pro třináct rodin. V nákupu potravin pro chudé ve sborech
chceme postupně pokračovat až do vyčerpání částky, kterou jsme na tuto potřebu vyčlenili. Děkuji
touto cestou všem dárcům! 

Lidé  na  Zakarpatsku  prožívají  v  současnosti  těžký  čas.  Celá  oblast  je  nyní  v  takzvané
červené  zóně.  Nemocnice  jsou  přeplněné  a  lidé  umírají.  Kvalita  ukrajinského  zdravotnictví  je
samozřejmě o hodně nižší  než u nás.  Spoustu lidí  se z  finančních důvodů netestuje.  Dle mého
názoru je mnoho nemocných s koronavirem nepodchycených i přesto, že mají zjevné příznaky této
nemoci. Doposavad zemřeli na koronavirus dva pastoři, které jsem osobně znal. Jeden byl mladší
než  já  a  druhému  nebylo  ještě  sedmdesát.  Také  ekonomická  situace  v  Zakarpatské  oblasti  se
následkem všech uzávěr a omezení výrazně  zhoršila. Následkem krize výrazně zdražují potraviny.
Některé rodiny na místech, kam za normálních okolností jezdím, mají hlad a snaží se přežít, jak se
dá.  Dostat  se  za  prací  do  zahraničí  je  také  těžší,  ale  pro  hodně  lidí  je  to  jediný  způsob,  jak
zabezpečit  svoje  rodiny.  Ve  výše  zmíněných  krizích  a  problémech  je  pro  mě  často  těžké
povzbuzovat jednotlivé služebníky. Musím přiznat, že často nevím, co říci a jak prakticky poradit. I
přes tyto problémy jsme však stále v kontaktu a snažíme se společně povídat, sdílet svoje těžkosti,
plánovat, jak dál, a modlit se.

Na naší  on-line  skupině  často  slyším dojemné  příběhy.  Jedna  sestra  z  romského  tábora
v Černotisovu mi vyprávěla, jak za ní chodí hladové děti, aby jim dala něco jíst. Jiný bratr říkal, že
dostal naši podporu den před tím, něž se mu rozbilo auto (které potřebuje na cestu do práce a pro
službu v jednotlivých romských táborech), na jehož opravu by jinak neměl peníze. Tento člověk
často v práci v kleče prosí Boha, aby dostal ten den nějakou zakázku a mohl alespoň něco přinést
domů.  Na  druhé  straně  jsem  se  teprve  včera  se  dozvěděl  o  nadpřirozeném  uzdravení
gynekologického nádoru u jedné ženy, za kterou jsme se modlili v říjnu roku 2019. 



Vím, že i u nás jsou v současné době ekonomické problémy. Rád bych Vás i přesto touto
cestou poprosil o finanční podporu našich projektů na Zakarpatské Ukrajině.  V současnosti je na
místech, kde působíme mnoho materiálních potřeb, a to hlavně mezi takzvanými zapomenutými
služebníky,  kteří  věrně slouží  v  romských sborech.  Materiální  situace  některých je  dlouhodobě
špatná až zoufalá a v nynější situaci se ještě zhoršila. Tyto služebníky můžete případně podpořit:
variabilní  symbol 400 – zapomenutí  služebníci.  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 20 sborů a misijních skupin
– dle mého odhadu mohou mít všechny dohromady okolo 1 000 lidí.  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. Kvůli ekonomické krizi se nedaří tomuto podnikání jako v době
před  koronavirem.  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 dokončila
studium na vysoké škole a žije a pracuje v Užgorodě. Doma tedy zůstávají dvě mladší dcery. Jedna
chodí ještě na základní školu a druhá dálkové studuje v Užgorodu. Koljovi se postupně daří budovat
tým  pomocníků,  kteří  mají  v  budoucnu  potenciál  převzít  práci  na  jednotlivých  místech.
V  současnosti  se  jedná  o  tři  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 krátkodobými pracemi v zahraničí.  Snažíme se finančně
podporovat i další tři služebníky z Koljova týmu. Vasju, který je ukrajinské národnosti a prakticky
hned od svého obrácení v roce 2011 začal pomáhat Koljovi se službou v jednotlivých romských
ghetech. A také dva romští služebníci Joni a Béci, kteří žijí v romském táboře v Černotisovu.

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  úspěšně  zakončil  studium  na  Vyšší  odborné  zdravotní  škole
v Beregovu a pracuje v Kyjevě. V současnosti dálkově studuje vysokou školu. Paní Ira pracuje na
svém malém hospodářství  a  stará  se  o sbor  po svém zemřelém manželovi.  Ira  i  nadále  zápasí
s různými zdravotními problémy. Tuto rodinu podporujeme již více než 18 let. Bez této podpory
z České republiky by tři děti nemohly vystudovat vysoké školy a paní Ira by živořila. 

Variabilní symbol: 450 – Pavel Faul
Tyto finance za normálních okolností 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, zdravotní pojištění, léky a ochranné preventivní preparáty pro
svoji potřebu, apod. A také na provozní náklady spojené se službou Šoni Horváta, Kolji Repljuka či
jiných ukrajinských služebníků v ČR. V loňském  roce jsem na Ukrajině nebyl, a tak jsem mohl
před Vánocemi podpořit šest služebníků na Zakarpatsku. 
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/
Můj youtube kanál a zároveň odkaz na živé vysílání: 

https://www.youtube.com/channel/UCBeX9czSqIf6-CivavdVMwg/videos

Pavel Faul –  Křesťanský sbor Domažlice, z.s.        

https://www.youtube.com/channel/UCBeX9czSqIf6-CivavdVMwg/videos
http://www.ksdoma.estranky.cz/
http://www.nfkms.cz/

