
V polovině října pojedu,  dá-li  Bůh,  znovu na Ukrajinu,  a  proto si  Vám dovoluji  krátce napsat 
několik informací o chystaném výjezdu. Jako obvykle bych rád navštívil Cholmovec a Černotisovo 
– rodiny paní Iry Zeldi a Kolji Repljuka a rodinu staršího pastora Šoniho Horváta v Mukačevě, 
odkud budeme vyjíždět do dalších sborů v okolí cca 50 až 60 kilometrů. Prosím o modlitby, abych 
mohl naplnit Boží vůli pro tento výjezd, a zvláště za povzbuzení rodin a sborů, ve kterých budu 
bydlet a sloužit. Prosím také o modlitby za Boží ochranu a požehnání pro mě i moji rodinu, která 
zůstává doma.

V  Mukačevě  jsem  v  únoru  letošního  roku  navštívil  pětiletou  romskou  holčičku,  která 
onemocněla leukemií. Lena se léčí od loňského prosince na onkologii a přijímá chemoterapii. Je 
vnučkou  pastora  z  romského  tábora  v  Seredně.  Léčba  je  úspěšná  a  všechny finanční  náklady 
spojené s léčením se podařilo zaplatit díky štědrému daru jednoho sboru v ČR. Po mém návratu 
z výjezdu vás budu i nadále informovat, jak se situace vyvíjí.

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. 
Na  srdci  mám  zvláště staršího  pastora  romských  sborů Šoni  Horváta.  Kromě svého  sboru  je 
nadsborovým pastýřem v 17 romských církvích, které tvoří většinou velmi chudí lidé. V poslední 
době začínají některé sbory práci na několika nových místech. Spolu se svou ženou Žanetou mají 
čtyři malé děti. V případě dostatku finančních prostředků by jsme mohli podpořit i další romské 
služebníky, kteří nemají dostatek peněz na obživu. Někteří nezačínají paradoxně práci v nových 
táborech jen proto, že nemají peníze na benzín, aby mohli na dané místo pravidelně dojíždět. 

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. Tři děti si během posledních více  než desíti let po smrti otce již 
založily vlastní rodiny. Nejstarší dcera Táňa se vdává v září tohoto roku. Doma zůstává nejmladší 
Samuel, kterému je 14 let. Samuel má problémy s epileptickými záchvaty. Rodina pracuje na svém 
malém hospodářství, paní Ira se již více než deset let stará o sbor po svém zemřelém manželovi. Ira 
i nadále zápasí s astmatem a s problémy se srdcem. 
Dalším potřebným služebníkem je pastor Kolja Repljuk. Kolja je národností Ukrajinec, který již 
mnoho let slouží Romům. Má ženu a tři dcery. Kromě sboru v Černotisovu založil na přelomu 2011 
- 2012 sboreček v romském táboře v Petrovu. Na živobytí si vydělává příležitostními zednickými 
pracemi. Začátkem července se vrátil z Ruska, kde pracoval pět neděl na stavbě. Jeho výdělek však 
nestačí na plné zabezpečení rodiny a placení nákladů spojených se službou. Kolja plánuje kázat 
evangelium v  dalších  romských táborech a  zakládat  nové sbory.  Rádi  bychom i  jemu poskytli 
částečnou podporu na pokrytí jeho životních a služebních nákladů.



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 náhlé, nepředpokládané zdravotní výdaje lidí na Ukrajině 
v době mých výjezdů, zdravotní pojištění, léky a ochranné preventivní preparáty pro svoji potřebu, 
apod.  V lednu jsem koupil digitální fotoaparát a nedávno starší zpětný projektor, který potřebuji při 
prezentace  práce  na  Ukrajině.  V  současnosti  mám  díky  štědrosti  některých  dárců  dostatek 
prostředků na plánovaný říjnový výjezd. 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, další potřebné v Cholmovci a okolí,  anebo zapomenuté služebníky v romských 
sborech  okolo  Mukačeva  -  zvláště pastora  Šoni  Horváta  či  náklady  spojené  s  mou  prací  na 
Ukrajině, můžete poslat svůj finanční příspěvek nejlépe do konce září 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 zahrani  č  í  
na IBAN: CZ96 0300 0000 0005 7740 9193, BIC: CEKOCZPP 
Prosím, v tomto případě uveďte kvůli rozlišení ve zprávě pro příjemce, na jaký projekt je daná 
finanční částka určena, zda na: 350 - Pomoc v Cholmovci, 400 - Zapomenutí slu  ž  ebníci   
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 – evangelikální Křesťanský sbor Domažlice


