
V říjnu tohoto roku pojedu, dá-li Bůh, znovu na Ukrajinu, a proto si Vám dovoluji krátce 
napsat  několik informací o chystaném výjezdu. Rád bych znovu navštívil Cholmovec, Černotisovo 
a další  místa  ve Vinogradovském okrese a  také romské sbory v Mukačevě a  okolí.  Situace na 
Ukrajině je, jak víte, složitá, a proto bych se rád pokusil tamní křesťany alespoň trochu povzbudit a 
skrze  naše  projekty  jim  materiálně  pomoci.Všichni  služebníci,  s  nimiž  na  Zakarpatsku 
spolupracujeme, jsou v pořádku, i když na ně samozřejmě dopadá tíže problémů, ve kterých se 
jejich  země  nachází.  Ceny  potravin  skokově  rostou,  prakticky  všechno  neustále  zdražuje.  Pro 
služebníky, kteří objíždějí více sborů, jsou stále větším problémem rostoucí ceny pohonných hmot. 
Mnozí věřící lidé musí řešit, jak v těchto okolnostech materiálně přežít. K tomu všemu se přidávají 
obavy z vypuknutí ještě většího ozbrojeného konfliktu.  I do Zakarpatska se z východní Ukrajiny 
vrátilo  několik  vojáků v rakvích.  Jde  většinou o mladé  kluky,  přes  internet  jsem měl  možnost 
sledovat záběry z několika pohřbů a mohu vám říci, že to nebyla radostná podívaná. I přes výše 
zmíněné  problémy  služba  ve  všech  sborech  a  misijních  stanicích,  kam  jezdíme,  díky  Bohu 
pokračuje.  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.

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 Horvátha, který je v nelehké finanční 
situaci. Kromě svého sboru je nadsborovým pastýřem v 17 romských církvích, které tvoří většinou 
velmi chudí lidé. Odhaduji, že dohromady mohou mít ve svých sborech okolo 1 000 lidí. V poslední 
době začínají některé sbory práci na několika nových místech. Spolu se svou ženou Žanetou mají 
čtyři malé děti.  Před několika lety mu spadla střecha na jeho domku, a proto si vzal půjčku na 
opravu. Od února  roku 2012 se díky štědrosti několika sborů a jednotlivců z ČR podařilo podstatně 
snížit dlužnou částku. I přesto je pro Šonika nadále složité, tuto zbylou částku pravidelně splácet. 
Šoni Horvát byl začátkem června na návštěvě v ČR a kázal v několika českých sborech. Z tohoto 
projektu podporujeme 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. Čtyři nejstarší děti si během posledních 11 let po smrti pastora 
Michala založily svoje rodiny. Nejstarší dcera Táňa se vdala v září loňského roku. Vzala si Vasju 
Lukačina, který spolu s pastorem Koljou Repljukem slouží v romských táborech v Černotisovu a 
Petrovu.  Doma zůstává  nejmladší  Samuel,  kterému bylo  v  lednu  15 let.  Samuel  má  problémy 



s epileptickými záchvaty. 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. Podpora rodiny 
Zeldi je během na dlouhou trať. 
Nedaleko od Cholmovce žije i pastor Kolja Repljuk. Ač sám Ukrajinec slouží Romům. Koljovi se 
postupně daří budovat tým pomocníků, kteří mají v budoucnu potenciál převzít práci v jednotlivých 
sborech. Kolja cítí povolání k zakládání nových romských shromáždění a postupnému předávání 
práce romským služebníkům. Hlavní překážkou rozvoje této práce je nedostatek peněz na dopravu 
do jednotlivých táborů a nedostatečné materiální zajištění služebníků, kteří se díky snaze vydělat 
peníze, kde se dá, nemohou více věnovat službě na jednotlivých místech. Sám Kolja musel kvůli 
finanční tísni odjet  minulý týden za prací do Kyjeva,  a proto se nyní nemůže dočasně věnovat 
službě v jednotlivých sborech.

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 ( na výjezdech 
někdy mívám střevní  problémy ),  apod.  A také  na  provozní  náklady spojené  se  službou  Šoni 
Horváta při jeho návštěvách v ČR. V březnu jsem si koupil  novou baterii do notebooku a v srpnu  
zaplatil poplatek za vydání nového pasu. Děkuji touto cestou všem dárcům. Prioritou však zůstávají 
výše zmíněné humanitární projekty. 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  Horvátha  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 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 – evangelikální Křesťanský sbor Domažlice

http://www.ksdoma.estranky.cz/

