
Rád bych se s vámi rozdělil o svoje zážitky z našeho posledního výjezdu na Ukrajinu v
dubnu letošního roku. Na Zakarpatsku jsem byl spolu s Tomášem Plenerem ze sboru Dobrá zpráva
z Jablonce nad Nisou. Pohybovali jsme se ve Vinogradovském okrese, cca 100 km od slovenských
hranic, a v Mukačevě, který leží cca 40 km od výše zmíněných hranic. Z Mukačeva jsme vyjížděli
do různých romských sborů v okolí. Novinkou byla služba ve sboru v Maďarsku v obci Tisobeč, asi
jeden kilometr od ukrajinských hranic. Pastor Šoni Horvát plánuje založit v Maďarsku nový romský
sbor a rozšířit tak duchovní práci i za hranice Ukrajiny. Znovu jsem měl dojem, že s každým novým
výjezdem se zvětšuje  intenzita Božího jednání a schopnost stíhat setkání s lidmi, které pro nás na
daný  výjezd  Bůh  připravil.  Celkem  jsme  měli  sedmnáct  shromáždění,  dvoje  křty,  setkání
s vedoucími a požehnání nově narozeného děcka. Do toho jsme chodili po návštěvách, kde jsme si
povídali  a modlili  se  za lidi.  Na Ukrajinu jsme dorazili  na pravoslavné Velikonoční  pondělí  9.
dubna. Velikonoce jsou pro Ukrajince velikým svátkem, a proto se domů vrací většina lidí, kteří
odjíždějí  za  prací  do  zahraničí  na  takzvané  „zarobotky“.  Ve  většině  romských  a  maďarsky
mluvících sborů měli Velikonoce v našem termínu, Ukrajinci je v tomto roce měli o týden později.
Jen pro zajímavost, v Zakarpatské oblati také vedle sebe fungují dva časy: oficiální kyjevský, který
je o hodinu napřed od našeho a takzvaný "městnij", který je stejný jako náš středoevropský čas.
Protože většina lidí, se kterými na Zakarpatí spolupracujeme, se řídí časem středoevropským, tak si
ani nepřeřizujeme hodinky. Problém je, že mobily se většinou přeřizují automaticky dle časového
pásma a odjezdy vlaků, fungování úřadů, škol, apod., se řídí časem oficiálním, tedy kyjevským.
Proto raději při domlouvání termínů dodáváme: jakého času – kyjevského či "městnovo".

I na tomto výjezdu jsme prožívali  různá doprovodná znamení,  která dle Nového zákona
doprovázejí kázání Božího slova. Bylo jich tolik, že jsem se rozhodl o nich napsat tentokráte více.
O všem nemám ani zdaleka přehled a mnohé se dozvídám až se zpožděním. Co se týče uzdravení,
není žel  v našich silách většinu uzdravení lékařsky potvrdit, navíc úroveň dostupnosti lékařské péče
je na Ukrajině jiná než u nás doma a spoustu chudých lidí, za které se modlíme, nemá na kvalitní
lékařskou péči peníze. Nechtěl bych nic přehánět, chci zůstat střízlivý, a také se chci učit chodit
v Boží moci a povzbudit v tom i ty, kteří budou číst tuto zprávu.
Stejně jako na posledních výjezdech jsem si psal slova poznání, která mě napadala, když jsem Pána
Boha o ně prosil. Mnohokrát jsem se zmýlil, někdy Bůh tato slova používal způsobem, který mě
samotného překvapil. Po většině shromáždění přicházelo docela dost lidí, kteří trpěli problémy, o
nichž slyšeli ve slovech poznání, abychom se za ně modlili. Někdy lidé plakali a byli dotčeni Boží



láskou, a hlavně tím, že Bůh zná jejich problémy. Několikrát přišli lidé, kteří měli nutkání spáchat
sebevraždu, jeden muž, který měl problémy s pornografiií, lidé které Bůh povzbudil tím, že jim dal
vědět, že slyšel jejich modlitbu na konkrétním místě. Jindy byli povzbuzeni lidé, kteří si připadali
neúspěšní a cítili se vyhořele, apod. V jednom z romských sborů Bůh povzbudil člověka, kterému
nedávno zemřelo děcko. V Maďarsku se Bůh dotkl ženy, která měla problémy po operaci srdce. Po
vyslovení tohoto slova poznání, dle jejího svědectví, které jsem se dozvěděl od jejího pastora přes
internet, tyto problémy ustaly.  Jeden muž svědčil o tom, že mu přešly problémy s kolenem. Někdy
se Bůh dotýkal lidí hned při vyslovení slova poznání, jindy později při osobním modlitbách za ně.
Hned na prvním shromáždění, které se konalo pod širým nebem v cikánském táboře, nás poprosili o
modlitbu za chlapce, který měl po fotbale nateklou ruku a nemohl s ní hýbat. Po první modlitbě se
nic nestalo, a když jsem se pomodlil podruhé, chlapec začal s rukou normálně hýbat a říkal, že je
v pořádku. V Užgorodě v jedné chatrči v romském táboře Radvanka za námi na konci shromáždění
přišla žena, matka osmi dětí, která byla zotročena alkoholismem. Byla opilá a říkala, že nemůže
přestat, i když chce, a poprosila nás o modlitbu. Vedl jsem ji, aby se zřekla ducha alkoholismu.
Zajímavé bylo,  že  dlouhou dobu nemohla  vyslovit  jméno Ježíš,  až  se  jí  to  nakonec  po  našem
povzbuzování podařilo. Po modlitbách, kdy jsem vyhnal ducha alkoholismu, říkala, že z ní něco
vyšlo.  Abych byl upřímný, byl jsem k opravdové proměně této ženy, která musela neustále pít,
docela skeptický. Dle mých zpráv od pastora, který nás do této chatrče přivedl, druhý den po výše
zmíněné modlitbě, díky Bohu nepila. Budu se snažit zjistit jak se to  s ní dále vyvíjí. V Mukačevě
jsme se modlili za ženu, které právě zemřela matka. Říkala, že jí začaly pálit dlaně a pocítila Boží
dotyk a povzbuzení. 
A teď na povzbuzení jeden příběh, který má pokračování:
V říjnu  2016  jsme  procházeli  spolu  s  Šoni  Horvátem  a  Michalem  Klesnilem  cikánský  tábor
v Mukačevě. Najednou z jednoho domku vyšla žena a prosila Šoniho o pomoc. Řekla, že prala
prádlo a najednou vnímala silné nutkání, že má vyjít ven před dům, kde nás potkala. Měla problémy
s krví,  jestli  jsem tomu dobře porozuměl,  byla to leukemie (u diagnoz na Ukrajině jsem raději
opatrný),  postupně stále více chřadla. Šli jsme s ní do jejího domku a já jsem jednoduše svázal
ducha smrti. Upřímně jsem se sám divil, co to dělám, vyšlo to z mých úst jaksi mimochodem. Žena
nám spadla do náruče a prožila Boží dotyk. Všechno se to odehrálo během páru minut a my jsme se
rozloučili a šli dál. V sobotu 14. dubna 2018 jsem byl v Mukačevě na bazaru – trhu. Najednou se
mnou začal mluvit jeden muž a po chvíli přišla jeho žena. Nebyl to nikdo jiný než ta žena z října
2016. Původně žila v Kyrgystánu a je uzbecké národnosti. Začala vyprávět, co se s ní dělo po výše
popsané modlitbě.  Hodnoty v její  krvi  se začaly postupně lepšit,  lékaři  to  nedokázali  vysvětlit.
Dostala znovu chuť do života, spolu se svojí sestrou se nechaly pokřtít a chodí do romského sboru
v Mukačevě. Ještě bych měl dodat, že i v mukačevském romském sboru se za tuto ženu hodně
modlili. Nejde však o toho, kdo se modlí, ale o Boha, který i v dnešní době koná mocné činy. 

Na několika místech jsem vnímal, že mám kázat jednoduché evangelium s důrazem na víru
a pokání. V Barkasovu  přišel na konci shromáždění muž, který činil pokání a prožil Boží dotyk, byl
celý zpocený a prožíval Boží přítomnost a blízkost. I na několika dalších shromážděních přišlo více
lidí, kteří chtěli uvěřit a činili pokání. Absolvovali jsme také dvoje křty, jedny se konaly ve vaně a
druhé v řece Tise, která byla ještě docela studená. Celkem bylo pokřtěno pět osob. Mnoho času



jsme  také  věnovali  službě  pastorům  a  služebníkům,  kteří  slouží  v  nelehkých  duchovních  i
materiálních  podmínkách  a  o  to  více  potřebují  povzbuzení  a  nové  setkání  s  Boží  dobrotou  a
přítomností. Přes všechny  výše zmíněné věci jsme prožívali také těžkosti. Vnímali jsme různé tlaky
a  protivenství.  V  polovině  výjezdu  dostal  Tomáš  angínu  a  jeden  den  musel  ležet.  Začal  brát
antibiotika a bylo zvláštní, že hned druhý den mohl s námi jet do Maďarska, kde jsme se oba docela
intenzivně modlili za spoustu potřebných lidí. Společně jsme se shodli, že zvláště v Mukačevě a
okolních místech jsme vnímali narůstající duchovní tlak, ale zároveň narůstající Boží moc, jednání
a přítomnost. 

Ukrajina není jen o horlivých křesťanech a slavném Božím jednání. I na tomto výjezdu jsme
si mohli všimnout, jak zhoubně působí v chudé zemi materialismus a jak někdy rozbíjí i vztahy
mezi křesťany. Většina lidí, se kterými se setkáváme, zakusila opravdovou chudobu, nedostatek,
mnozí i hlad, a to zvláště v devadesátých letech po rozpadu bývalého Sovětského svazu. Zkušenost
chudoby  uzavírá lidi do sebe, působí beznaděj a závidění těm, kteří mají více. Úspěšnost lidí se
posuzuje podle toho, jak na tom materiálně jsou. Ti materiálně zajištěnější  někdy přehlížejí své
chudší  bratry  a  sestry.  Je  lehké  to  odsuzovat,  ale  já  jsem nikdy nezakusil  hlad  a  opravdovou
chudobu. Když jsem se ptal jednoho pastora, proč tolik sladí, řekl mi, že když byl malý, měli často
jen vodu s cukrem. To mě zahanbilo a nakoplo ještě více lidi na Ukrajině milovat a brát je i s jejich
chybami.  Dalším problémem je  často nekontrolované používání  internetu a  mobilních telefonů,
čehož jsme si mohli všimnout i na shromážděních, a to dokonce i u vedoucích. Sbory také oslabuje
odchod spousty služebníků na „zarobotky“ – práci do zahraničí. Najednou vám na dlouhou dobu
odjede většina služebníků ze sboru. Toto má také negativní dopad na křesťanské rodiny, které žijí v
dočasném odloučení. 

Děkuji Vám všem za modlitební a finanční podporu. Jsem jenom špička ledovce, bez Vás by
to nešlo. Někdy se cítím slabý a musím překonávat různé vnitřní a vnější překážky. Z druhé strany
je to veliká výsada vidět takové Boží jednání, a dokonce být jeho součástí. O tom jsem vždycky
snil, a nyní prožívám, že se tento sen stal skutečností. Zvláště bych chtěl poděkovat lidem z našeho
sboru za to, že mně službu na Ukrajině umožňují a v době výjezdů se za mě vytrvale modlí a
všelijak mě podporují. 

Na našich výjezdech se setkávám s mnohými materiálními potřebami, a to hlavně mezi
takzvanými zapomenutými služebníky, kteří věrně slouží v romských sborech. Materiální situace
některých je dlouhodobě špatná, až zoufalá. Tyto služebníky můžete případně podpořit: variabilní
symbol 400 – zapomenutí služebníci. Služebníci, se kterými spolupracujeme, jsou v pořádku a
věnují  se práci na místech,  kde žijí anebo kam dojíždějí,  i  když na ně samozřejmě dopadá tíže
problémů, ve kterých se jejich země nachází. Někteří si čas od času přivydělávají různými pracemi
v  zahraničí,  aby  mohli  materiálně  přežít.  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 více
než 20 sborů a misijních skupin – dle mého odhadu mohou mít všechny dohromady okolo 1000 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.  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 studuje dálkově na vysoké
škole a od nového roku žije a pracuje v Užgorodě. Doma tedy zůstávají dvě mladší dcery, které
chodí  ještě  na  základní  školu.  Koljovi  se  postupně  daří  budovat  tým  pomocníků,  kteří  mají
v  budoucnu  potenciál  převzít  práci  v  jednotlivých  sborech.  V  současnosti  se  jedná  o  čtyři
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 pracemi
v zahraničí. V případě dostatku financí bychom  rádi finančně  podpořili i další čtyři služebníky
z Koljova týmu. 

V Koljově týmu je dlouhodobě jedna potřeba o které bych chtěl krátce napsat. Jedná se o Vasju
Lukačince, který je jeden z Koljových pomocníků a zeť paní Iry Zeldi. Vasja začal horlivě sloužit
v cikánských táborech prakticky hned po svém obrácení v roce 2011 a dnes již může i samostatně
kázat či vést shromáždění. Spolu se ženou Táňou mají malého syna, který se narodil v lednu 2015.
Bydlí v malém pronajatém domku, který sdílí spolu s majitelem v nevyhovujících podmínkách, bez
tekoucí  vody.  Navíc  mohou  dostat  kdykoliv  výpověď.  Vasja  se  živí  opravou  motocyklů,
motorových pil, křovinořezů, apod. Ze svých výdělků, které někdy nestačí ani na uživení rodiny,
nemá šanci si na nové bydlení našetřit. Ve vesnicích, které připadají v úvahu,  začínají ceny malých
starších domků okolo 500 000 Kč. Každé skromné bydlení by však bylo lepší než  situace, ve které
se  rodina  nachází.  Na  tento  účel  nemáme  zatím  zřízený  žádný  speciální  variabilní  symbol.
Vzhledem k výši této sumy bych rád postupně zjistil, jestli je vůbec reálné tuto částku sehnat, aniž
by byly kráceny všechny ostatní  podpory,  které  v současné době v dané  oblasti  máme a které
zůstávají prioritou. V případě, že byste měli na srdci podle svých možnosti nějak v této situaci
pomoci, můžete se mi ozvat na níže uvedených kontaktech na konci této zprávy. 

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 studuje na vyšší odborné zdravotní škole v Beregovu a přes týden
je na internátě. Samuelovo studium samozřejmě nově zatížilo rodinný rozpočet. 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. Tuto rodinu podporujeme již více než 15 let. Bez této podpory
z České republiky by tři děti nemohly vystudovat vysoké školy a rodina by živořila. Podpora rodiny
Zeldi je během na dlouhou trať. 

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 opravy rozbitých aut služebníků a na náhlé, nepředpokládané zdravotní výdaje
lidí na Ukrajině v době mých výjezdů, 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 díky dostatku finančních
prostředků mohl podpořit i několik 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,  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/
Pavel Faul –  Křesťanský sbor Domažlice, z.s.                       

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

