Z ECM na Slovensku
V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom doteraz pomohli v
aktuálnej situácii.










V cirkevných priestoroch na Panenskej v BA máme momentálne ubytované 2
rodinky z Ukrajiny. Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí niekoľko dní
pripravovali pre nich priestory.
Včera nadránom . ses. kazateľka Svetlana K. Francisti na hranici vyzdvihla 7
študentov z Afriky (prevažne členov ECM Kyev), ktorí momentálne prespávajú v
priestoroch Michalovského zboru a snažia sa postupne dostať do svojich krajín
Niektoré rodiny našich členov (pri Michalovciach a v Bratislave) tiež už privítali vo
svojich domovoch utečencov) a ďalšie domácnosti sú pripravené. Všeobecne sa
očakáva, že čoskoro opadne všeobecná vlna nadšenia pomáhať utečencom a zároveň
sa očakáva ešte väčší nápor utekajúcich ľudí
br. Jiři Bassano (ECM Jenkovce) je v aktívnom kontakte s br. Vasilom
Vukstom (kazateľ v ECM Užhorod) a pripravený pomôcť a odovzdať finančné
prostriedky pre ECM na Ukrajine aj osobne. Momentálne je ale problém sa dostať na
Ukrajinu (a hlavne späť) kvôli dlhému čakaniu na hraniciach.
Ako cirkev by sme chceli finančne pomôcť zborom i našim členom, ktorí pomáhajú
utečencom a to cez diakoniu ECM. Ak by bola potreba pomôcť s finančnými
prostriedkami (napr. na stravu, hygienické potreby, benzín a pod), prosím
kontaktujte sestru Milenu Belkovú (riaditeľku Diakonie ECM):
milenabelkova@gmail.com. Číslo účtu Diakonie ECM SO
(IBAN) : SK4783300000002601111768. V rámci finančných zbierok je ale stále priorita
pomôcť ECM na Ukrajine a tak naďalej môžete posielať peniaze na účet br.
superintendenta Olega (najjednoduchšie je to poslať cez Wize, je to rýchle a funguje to
-platobné údaje pripájam nižšie), prípadne kontaktujte br. Jiřiho Bassano, ktorý
plánuje odovzdať prostriedky br. kazateľovi V. Vukstovi osobne.

Naďalej platia možnosti pomôcť, ktoré som už spomínal v predchádzajúcom emaily:







Otvoriť svoju domácnosť pre šoférov z našich zborov ČR, cestujúcich na hranicu po
utečencov a ktorí by sa potrebovali iba na chvíľu zastaviť a občerstviť (káva,
sprcha...), prípadne prespať na 1 noc. Prosím pošlite mi kontakt na vás, alebo ľudí z
vašich zborov, ktorí by boli v tomto ochotní pomôcť.
Čo sa možnosti ubytovať utečencov, stále platí možnosť zaregistrovať sa do siete
nadácie Integra. Viac info tu: https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/ prípadne aj
cez iné humanitárne organizácie.
V budúcnosti je možné, že sa mi (nám) ozvú aj naši metodisti z UA a budú
potrebovať ubytovanie pre svojich členov a priateľov.
Viacerí sa vo svojich domovoch a zboroch modlite za aktuálnu situáciu. Pokračujte v
tom naďalej: https://padlet.com/ecmpetrzalka/bm0cjgqc5woxtcd9?
fbclid=IwAR3N7gJXo5ADoSbOvWMrdDcVQ1m7Xs6kFt-_WTkXDR0LG6_F_90A4vMDsw

Opakujem ešte výzvy s minula:
Kazateľov žiadam o zaslanie informácie, koľko sa vyzbieralo pre ECM na Ukrajine (a
poslalo na účet ukrajinského superintendenta br. Olega S. alebo osobne pre kazateľa br. V.
Vukstu) - nie všetkí kazatelia mi poslali informácie

Ozvite sa mi prosím, ak máte ochotu nejakým spôsobom pomôcť a zanechajte svoj
kontakt na seba i s informáciou ako môžete pomôcť: A. otvoriť svoj domov, či modlitebňu
pre 1. šoférov, ktorým môžete poskytnúť občerstvenie či nocľah. 2. dočasne ubytovať
utečencov (ak ste sa zatiaľ nezaregistrovali do Integry) B. odvozom utečencov od hraníc. C:
inak.Kontakty budú poskytnuté iba osobám, kt. sa to týka.
Tiež vás žiadam, aby ak už ako zbor/členovia cirkvi nejako pomáhate, aby ste mi
poskytli informáciu akým spôsobom, aby sme o sebe a o tom ako pomáhame vedeli. Je totiž
dosť možné, že sa robí viac, ale ja o tom jednoducho neviem.
Pán nech vás napĺňa svojím pokojom,
Štefan
Finančná podpora pre ECM na Ukrajina účet superintendenta Olega Starodubetsa sa dá
zrealizovať cez:
www.wise.com
Zadat spravnu menu! Olegov ucet je v americkych dolaroch.
Zadat krajinu: Ukrajina
Na prevod som potrebovala nasledujuce udaje:
Meno: Oleg Starodubets
email: oleg.umc333@gmail.com
Iban: UA263052990000026202749967283
Swift: PBANUA2X
Adresa: Kyjev, Velyka Vasylkivska budova 90, byt 10
PSC: 01001
-Mgr. Štefan Rendoš
+421 904118775
stefanrendos@gmail.com

