
Na přelomu září a října letošního roku jsem byl již podruhé v tomto roce na Zakarpatské
Ukrajině. Cesta na Ukrajinu byla bez problémů a do západoukrajinského Mukačeva jsem přijel 
v úterý 28. 9. ráno. Po krátké návštěvě u pastora Šoni Horváta jsme pokračovali do cca 60 kilometrů
vzdáleného Černotisova, Cholmovce a Tisobejkeni. Hodně času jsem strávil spolu s týmem okolo
pastora Kolji Repljuka. Sám Kolja spolu s dalším služebníkem z týmu Jonim jsou v současnosti na
práci u nás v Čechách. Mojí prioritou v tomto kraji je budování vztahů v naší skupině vedoucích 
a  služebníků.  Od dubna 2020 máme pravidelně jednou týdně on-line skupinu,  kde se společně
sdílíme, modlíme a řešíme různé věci týkající se služby na jednotlivých místech. Kromě objíždění
romských táborů a sborů jsme se hodně modlili. Často jsme prožívali Boží dotyky, přítomnost 
a jednání. Nejsilnější pro mě byla modlitba v lese za Cholmovcem na ukrajinsko – rumunských
hranicích.  Boží  blízkost  jsem prožil  i  fyzicky,  když Boží  přítomnost  prošla  mým tělem.  Sestra
Sylvika měla několik otevřených vidění, které viděla jako video svýma fyzickýma očima. Nemohli
jsme přestat  v  modlitbách a  chvalách,  i  když už jsme měli  pokračovat  v  našem naplánovaném
programu. Protože nerad chodím pozdě, pokusil jsem se přerušit modlitby a odejít z místa, kde jsme
byli. Nebylo to však možné, jakási neviditelná zeď mě nepustila udělat další krok. Až po nějakém
čase jsme mohli odejít a pokračovat v naplánovaném programu. Bylo to, jako by přišlo kus nebe 
na zem. Člověk v takových chvílích netouží po ničem jiném než po Bohu a Jeho přítomnosti. 
V Boží přítomnosti jsme byli všichni občerstveni a s větší lehkostí jsme se po té pohybovali 
na  všech  setkáních  po  domech  i  na  shromážděních.  Pro  mě  osobně  bylo  nejsilnější  společné
ukrajinsko – romské shromáždění v Cholmovci. Bůh se dotýkal lidí skrze dar slova poznání. Lidé
byli uzdravováni, vysvobozováni a naplněni Boží blízkostí. 

V pátek večer jsem odjel do cikánského tábora v Mukačevě a ubytoval se v domě pastora
Šoniho. V sobotu jsme měli v Paušinu u Mukačeva konferenci, kde byli lidé ze sborů, se kterými 
v  Zakarpatské  oblasti  spolupracujeme.  Většinou  Romové,  ale  i  několik  Ukrajinců.  Na  této
konferenci  jako by se  nad  námi  otevřelo  nebe.  Tolik  momentálních  uzdravení  na  základě  slov
poznání jsem do té doby pravděpodobně ještě nikdy neviděl. Překvapila mě smělost, se kterou jsem
mluvil, a přesnost slov poznání, které jsem dostával. Slova ke mně přicházela formou myšlenek 
a krátkých obrazů v mysli. Nikdy jsem neměl takzvané otevřené vidění, které bych viděl fyzickýma
očima, a všechna slova jsem nevnímal nijak moc silně. Uvědomil jsem si, že Bůh ke mně mluví 
o hodně více, než jsem si do té doby myslel, a že je na mně, abych se naučil vnímat jeho hlas 



a vedení. Vlny Božího pomazání se dopoledne i na druhém shromáždění odpoledne přelévaly sálem
a Duch svatý se dotýkal lidí. Jeden člověk, který nemohl kvůli uskřípnutému nervu zvednout ruku,
byl během minuty uzdraven a mohl normálně hýbat rukou. Démoni viditelně odcházeli, lidé činili
pokání a dávali své životy znovu k dispozici Bohu. V neděli Boží jednání pokračovalo i na dalších
čtyřech bohoslužbách, které jsme měli. Lidé byli znovu šokováni, jak konkrétně k nim Bůh mluvil.
Bůh se dotkl ženy, která měla nabídku operace kotníku v Maďarsku, a mnoha dalších lidí. 

V  pondělí  byl  seminář  pro  pastory  a  vedoucí.  Od  rána  jsme  prožívali  různé  tlaky,
nedorozumění  a  těžkosti,  které  vyvrcholily  sporem s  jedním pastorem.  Navíc  jsem byl  trochu
nemocný. Jako by duchovní temnota začala protiútok. Znovu jsem si uvědomil realitu duchovního
boje a také to, že v tomto životě tady na zemi musíme být neustále ve střehu a nenechat se překvapit
těžkostmi. V úterý v podvečer jsem odjel z Mukačeva a ve středu 6.10. jsem v pořádku dorazil
domů. Tentokrát jsem prožíval Boží jednání ještě více než na posledním výjezdu v létě. Byl jsem
hodně povzbuzen, viděl jsem věci, za které se léta modlím a o které usiluji. Na druhé straně je 
na  Zakarpatsku  mnoho  trápení  a  problémů.  Myslím,  že  vztahy  mezi  křesťany  jsou  o  hodně
„zasekanější“ než u nás v Česku. Lidé mají celkově těžší život a bojí se jeden druhému otevřít.
Mezi  vedoucími  je  někdy  řevnivost  a  soutěžení,  kdo  je  lepší.  Viděl  jsem  také  zhoršující  se
ekonomickou situaci mnohých rodin. Pro většinu lidí je jediným řešením jezdit za prací 
do zahraničí. Život na Zakarpatsku je jako život v džungli. Nakonec bych chtěl poděkovat všem,
kteří jste se za mě modlili, a také těm, kteří finančně podporujete moji službu a naše projekty 
na Ukrajině. Zvláště chci poděkovat modlitebníkům z našeho sboru. Vždycky znovu si uvědomuji,
že na výjezdu jsem jenom špička ledovce.

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 zvláště  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. 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 nyní žije a pracuje v Mukačevě. 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 romské služebníky Joniho a Béciho, 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 skoro 19 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 využívám na náklady spojené se službou na Ukrajině: placení benzínu při cestování po
Ukrajině, jízdenek na vlak či autobus z ČR na Ukrajinu a zpět, příspěvků na ubytování a jídlo 
na Ukrajině, pořádání konferencí a seminářů, 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. Děkuji touto cestou všem
dárcům! Byl bych nerad, kdyby prostředky posílané na moji službu ubraly finanční prostředky na
naše  projekty:  variabilní  symbol:  350  –  pomoc  v  Cholmovci  a  variabilní  symbol  400  –
zapomenutí  služebníci. Chtěl  bych,  aby  tyto  dva  výše  zmíněné  projekty  zůstaly  pro  dárce
prioritou. Variabilní symbol zřízený na moje náklady je až třetí v pořadí. 

Kdybyste  případně  chtěli  podpořit  rodinu  po  zemřelém pastorovi  Michalu  Zeldi,  pastora
Kolju  Repljuka  a  jeho  tým  služebníků,  další  potřebné  v  Cholmovci  a  okolí,  a  nebo
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  využít  portál  Darujme.cz z  webových
stránek NFKMS (www.nfkms.cz). 
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.        

http://www.nfkms.cz/
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