
Rád bych vás krátce informoval o nejnovějším dění na Zakarpatské Ukrajině. Od mé krátké
návštěvy Ukrajiny 3. 3. letošního roku se stalo mnoho věcí. Po pravdě řečeno, moc nestíhám, a
proto  se  k  psaní  dostávám  až  teď  na  počátku  května.  Snažím  se  pomáhat  uprchlíkům
v Domažlicích, rozdělovat humanitární pomoc na Ukrajině, také udržuji kontakt se služebníky na
Ukrajině a snažím se jim všemožně pomáhat. Do toho je třeba zachovat kontakty s českými dárci a
pečovat i o náš sbor v Domažlicích. 

Variabilní symbol 300 - Humanitární sbírka na Ukrajinu
Z tohoto projektu pomáháme lidem, kteří se kvůli válce ocitli bez prostředků a zůstávají na západní
Ukrajině. Ceny potravin, energií,  paliv a vlastně všeho s pokračující válkou skokově rostou.  Ve
většině sborů, se kterými na Zakarpatsku spolupracuji, jsou ubytováni ukrajinští uprchlíci z míst,
kde probíhají bojové akce či které jsou pod ruskou okupací. Za tyto peníze nakupujeme potraviny a
financujeme jejich dopravu na jednotlivá místa, přispíváme na energie v modlitebnách, kde jsou
ubytováni utečenci a případně pomáháme s placením léků či lékařské péče.  Výše zmíněné věci
děláme  s  pomocí  ukrajinských  pastorů  a  služebníků,  které  znám  spoustu  let.  Tito  služebníci
nakupují potraviny přímo v Zakarpatské oblasti, čímž odpadají velké náklady na dopravu.

Variabilní symbol 400 – zapomenutí služebníci. 
Dále chceme podporovat služebníky, kteří zůstali  na Zakarpatské Ukrajině.  Podpora služebníků,
kteří věrně zůstali na Ukrajině, je pro duchovní u humanitární práci na místech, kde působíme,
v této době klíčová. Ani jeden z výše zmíněných služebníků není kvůli specifické ukrajinské situaci
zaměstnán na plný úvazek v církvi. Velice často si sami financují i dojíždění na místa bohoslužeb,
kde  slouží.  S  vypuknutím války jim navíc  přibyla  péče  o  uprchlíky a  kvůli  branné  povinnosti
odpadla možnost jít si přivydělat do zahraničí. Muži od 18 do 60 let nesmějí opustit Ukrajinu, a to i
v  případě,  že  nedostali  povolávací  rozkaz,  což  se  týká  většiny  našich  pastorů  a  služebníků.
V souvislosti s ekonomickými problémy také většinou přišli o práci na Ukrajině. Mnozí jsou bez
peněz a dluží několik měsíců za energie. Do toho zajišťují materiální péči o uprchlíky a chod svých
sborů. Tato jejich situace je pro ně často tíživá a frustrující. Proto bych vás chtěl moc poprosit o
podporu těchto služebníků. Většina lidí dává na humanitární potřeby pro oběti války, což je
samozřejmě dobře. Na zapomenuté služebníky se však finanční podpora v této době hledá
poměrně těžko. Z projektu Zapomenutí služebníci jsme podpořili také pastora, který je původem ze
Zakarpatska a zakládal sbor v Mariopolu. Nějakou dobu byl v krytu a po té se mu spolu s rodinou
povedlo projet tři ruská kontrolní stanoviště a dostat se v pořádku na západní Ukrajinu. Pomohli
jsme mu s opravou jeho střelbou poškozeného auta, aby mohl přivážet do Zakarpatské oblasti další
křesťany z jeho sboru, kterým se podařilo utéci z Mariopolu do Záporožské oblasti. 



 Jsou tady také 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 ve vesnici Cholmovec 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  před  vypuknutím  války  pracoval  v  Kyjevě.  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  20  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. Mohl jsem také podpořit několik dalších
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 300 -
Humanitární  sbírka  na  Ukrajinu, 350  –  pomoc  v  Cholmovci  a  variabilní  symbol  400  –
zapomenutí služebníci. Chtěl bych, aby výše zmíněné projekty zůstaly pro dárce prioritou.
Variabilní symbol zřízený na moje náklady je až poslední v pořadí.

Kdybyste případně chtěli podpořit výše zmíněné projekty, 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 300 - Humanitární sbírka na Ukrajinu
variabilní symbol 400 – zapomenutí služebníci
variabilní symbol 350 – pomoc v Cholmovci 
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:  300 - Humanitární sbírka na Ukrajinu,  400 - Zapomenutí služebníci, 350 -
Pomoc v Cholmovci,  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

http://www.nfkms.cz/
http://www.nfkms.cz/


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/

