19. března 2022

„Neboj se, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ (Gn 15,1)

Milí přátelé, bratři a sestry.
Výše zmíněné Boží zaslíbení slyší Abram poté, co se vrátil z války, z první „svaté války“, o které čteme na
stránkách Bible. Jen pro upřesnění, nešlo o válku kořistnickou, nebyla to válka o moc. Byla to záchranná
mise, boj za záchranu bratra v nouzi. Přesto Abrama patrně svírala úzkost, možná strach z odvety ze strany
mocných východních králů.
Za poslední dny jsme se potkali s mnohými strachy. O životy těch, které milujeme, se strachem o svůj
vlastní život, o životy nevinných a bezbranných starých lidí, dětí, o životy vojáků zatažených do války,
prožívali jsme strach z výbuchu Záporožské atomové elektrárny, Černobylu, strach z rozšíření válečného
konfliktu z Ukrajiny dále na západ. Báli jsme se o budoucnost Evropy, naší civilizace, báli jsme se, jakou
cenu za mír budou platit Ukrajinci, jakou my sami.
Životní cesta Abrama, otce věřících, a tedy i životní cesta nás – věřících, je cesta, na které se sice se
strachem nutně potkáváme, ale nemusí nás náš strach buď paralyzovat, nebo proměnit v bezohledné
dravce. Statečnost víry vyvěrá z toho, že náš život je spolu s Kristem skryt v Bohu. „Pevný bod“ v Kristu je
nezcizitelný. Nemůžeme o něj přijít, a proto se nemusíme bát, alespoň ne definitivně. Statečnost víry
v Krista, Jeho přicházející království skrze všechny události našeho světa překračuje limity, které nám
strach chce vnutit. Naše životní cesta vede tímto světem, ale nekončí v něm, kdyby bylo nejhůř.
A zatím se i právě v našich obavách a temnotách učíme důvěřovat Bohu ve světě a také Bohu v nás. Bůh
je ve vás, ve vašem konání. V konání mnoha lidí kolem nás je mnoho dobrého. Držme se ho a radujme se
z něho. Vyprošujme světu i Božímu lidu dary Ducha svatého.
Potřebujeme je. Dar – schopnost rozlišit skutečně dobré od zlého, nebo od zbytečného. Prosme o dary
Ducha svatého – prozíravost, soucit, statečnost, vytrvalost a lásku.
A začínejme a končeme modlitbou, protože modlitba se dotýká cíle naší životní cesty, Boha samého. Štítu
a odměny. Kristus na kříži porazil zlo, Bůh bojuje a bude bojovat za své království pro své stvoření.
Ivana Procházková, superintendentka ECM

Velmi Vám všem děkujeme za Vaši podporu naší snaze pomoci uprchlým před válkou na Ukrajině.

Vaše finance pomáhají potřebným zde, přímo v Česku, i na Ukrajině.

Děkujeme, že i díky Vaší podpoře je to možné! Níže prosím naleznete souhrn aktuálních informací
z farností a sborů, ze středisek křesťanské pomoci, z námi provozovaných zařízení pro uprchlíky a stav

sbírky — CZK transparentního účtu a USD účtu.

▉ Co se děje ve farnostech a sborech
Farnosti a sbory ECM pomáhají Ukrajině — týden 14. – 20. března 2022
Pražské sbory
Rusky mluvící sbor ECM Praha 2 – Agapé ve spolupráci s ostatními pražskými farnostmi dopravil už
několik zásilek potravin, drogerie a léků do města Sumy v severozápadní části Ukrajiny.
Zatím poslední zásilka vyrazila na cestu v pátek 11. ledna. Podařilo se pro ni zajistit větší auto,
k zefektivnění zásilky byl tedy její odjezd operativně odložen a z prostředků z transparentního účtu
Pomáháme Ukrajině byly dokoupeny další potraviny – aby se auto více vytížilo a ekonomicky využilo.
Zásilka obsahovala potraviny a hygienické potřeby v hodnotě cca 45 tis. Kč.
Město Suma, jako i řada dalších měst v okolí, je denně bombardováno. V této situaci mnoho lidí odjelo
na západ Ukrajiny, do Polska, do České republiky. Někteří však zůstávají. Ráno ve středu 16. 3. přišla ze
Sumy od Anatolije Veselova, se kterým je v kontaktu Lev Shults, kazatel sboru Agapé, tato zpráva:
Včera v noci (úterý 15. 3.) bylo opět město Sumy bombardováno. Jedna bomba spadla vedle domu jáhna
Valentýna. Při výbuchu vylétlo v pokoji, ve kterém byl právě Valentýn se svou ženou, okno, prolétlo těsně
nad jejich hlavami a zarazilo se do stěny pokoje. V moment výbuchu bomby Valentýn se ženou klečeli na
kolenou a modlili se. Kdyby v tu chvíli stáli, jsou již po smrti. Dům je zničen, ale náš bratr a sestra zůstali
na živu. Chvála Kristu!
Protivín
Z příprav jsme přešli k faktické pomoci. V Protivíně přibývá rodin, které si k sobě berou maminky
s dětmi z Ukrajiny, které do Protivína od hranic dopravují dobrovolníci svými auty.
Náš sbor otevřel faru a upravil klubovnu k setkávání maminek s dětmi přes týden. Dětí se nyní schází 14,
maminky je doprovázejí a vyučování se ujala jedna ochotná učitelka v důchodu. Farář zajišťuje technické
zázemí, jídlo apod. Nyní řešíme, jak dále postupovat, neboť dětí i maminek neustále přibývá a kapacity
fary jsou omezené. Uvažujeme požádat o finanční podporu vedení města.

Třeboň
V pátek se k nám do sboru nastěhuje rodina z Ukrajiny – matka a 3 děti, na delší pobyt, půl roku
a možná i déle. Za tímto účelem upravujeme naše prostory a potřebovali bychom větší ohřívač na vodu
a malý vařič, který se dá přidělat k lince. Ostatní věci – pračku, nábytek atd. jsme již sehnali.
Jihlava
Od začátku března u nás na faře bydlí ukrajinská rodina, zatím se stále ještě seznamujeme, protože
komunikují jen ukrajinsky a rusky. Obývají malý byt 1+1. Mamince Halyně je 37 let, přijely s ní tři děti.
Pocházejí ze Zakarpatské Ukrajiny a odešli do České republiky, protože už tu pracoval Halynin manžel. Šli
do bezpečí kvůli nejmenší, teprve čtyřměsíční Uljance, doma zanechali Halyninu matku a sestru s dětmi.
Do Jihlavy se dostali s pomocí místního sboru pravoslavné církve, kde využili naši nabídku ubytování na
faře a předali je k nám.
Nejstarší z dětí je sedmnáctiletá Aňa, která ihned nastoupila do práce. Doma jí chyběly jen dva měsíce do
skončení střední školy… Prostřednímu Kosťovi je 14 let, v tomto týdnu začal chodit do blízké základní
školy a moc se mu tam líbí.
Když se nám přišli představit na shromáždění, dojala nás k slzám Halynina prosba o modlitby za Ukrajinu.
Ještě nevědí, co budou dělat dál, plány se mění každý týden, k rodině na Ukrajině je to silně táhne, ale
bezpečí je bezpečí. Za každou pomoc u nás jsou velmi vděční. Zatím se nepodařilo sestěhovat rodinu
dohromady, protože otec pracuje v jiném městě, ale patrně se k nim brzy přidá jako pátý člověk do našeho
1+1.
Jsme moc rádi, že máme mezi sebou aktivní sestru s výbornou ruštinou (žila několik let v USA, kde
chodila do rusky mluvícího sboru). Má také zkušenosti z práce s uprchlíky a je pro nás požehnáním,
pomohla vyřešit spoustu věcí, na které jsme ani nepomysleli. Ale i další ze sboru pomáhají - sehnali hned
na začátku vybavení pro miminko, sháněli oblečení, darovali pračku, přispěli do sbírky… Největší náklad
pro nás budou energie, jejichž ceny jsou letos dost nevyzpytatelné.

Plzeň 3 – Maranatha
•

Díky spřátelené ukrajinské rodině, která již několik let žije v Plzni se na nás s prosbou o pomoc
obrátilo několik rodin z Evangelického společenství z Ukrajiny. Jedná se především o ženy s dětmi,
které zanechaly své muže na Ukrajině. Díky velké ochotě lidí ze sboru jsme mohli v krátkých
časových intervalech pomoci sehnat potřebné věci jako postele, matrace, lůžkoviny, základní hygienu,
základní vybavení do kuchyně apod.

•

Velkou pomocí je pro nás spolupráce s plzeňským Biskupstvím, díky kterému jsme mohli najít
bydlení pro pět rodin.

•

Masarykovo gymnázium v Plzni nás oslovilo s nabídkou doučování českého jazyka jak pro ukrajinské
děti, tak i pro jejich rodiče, za což jsou všechny tyto rodiny moc vděčné. V těchto dnech ladíme
termíny a dny, kdy by se tato výuka konala v prostorách našeho kostela.

•

Díky aktuálním problémům, které se postupně ukazují, jsme začali spolupracovat i s neziskovou
organizací Ledovec, která nám pomohla sehnat ukrajinsky mluvícího psychologa.

•

Pomocí v této naší službě je pro nás i ochota rusky mluvících bratrů a sester z rusky mluvícího sboru
Bratrské jednoty baptistů, který se schází v našem kostele. Ti nám pomáhají s případným překladem
a komunikací. Díky nim se nám nyní daří i zlepšování kontaktu s 18ti letým chlapcem z Ukrajiny,
který bydlí v Domu na půl cesty v SKP Plzeň.

•

S Úřadem městského obvodu Plzeň 3 jednáme o spolupráci při vzniku dětské skupiny pro ukrajinské
děti, kterou by zaštiťovalo SKP DUHA.

•

Jako společenství se také zapojujeme do materiálních i finančních sbírek. Ať už jde o peníze, které
používáme právě pro nákupy základních věcí pro konkrétní rodiny, nebo o finanční dary zasílané na
účet zřízený ECM.

Litoměřice
•

Jsme aktivní mezi dobrovolníky v našem městě, pomáháme se sbíráním a distribucí oblečení,
potravin, seznamujeme se s nově příchozími. Iniciativa "Adoptuj si svou UK rodinu" je zatím
v plenkách, ale časem věříme, že bude úspěšná.

•

Vyklízeli jsme a malovali místnost pro rodinu z Ukrajiny v bývalé vojenské ubytovně, která slouží
spolu s dalšími dvěma objekty pro hromadné ubytování příchozích.

•

V ekumeně jsme připravili "církevní rozcestník" v ukrajinštině s adresy všech církví v Litoměřicích.

▉ Co se děje ve střediscích křesťanské pomoci
Střediska křesťanské pomoci ECM pomáhají Ukrajině — týden 14. – 20. března 2022
Středisko křesťanské pomoci Praha – Horní Počernice

Alexej spolu se svou ženou Natálií a jejich dcerou Jaroslavou.
Rodina Alexeje pochází ze Záporoží, které leží na jihovýchodě Ukrajiny. V Záporoží byla nedávno
ostřelována jaderná elektrárna, které se posléze zmocnili Rusové. Na místě bylo mnoho obětí.
Jejich domov zničily bomby a rakety a proto se rodina rozhodla vydat na cestu. Trvalo několik dní, než se
jim podařilo dostat do Prahy.
Alexej je programátor a při konfliktech v roce 2015 na východě země přišel o nohu. Jeho žena Natálie je
zdravotní sestra a jejich dcera Jaroslava má velké výtvarné nadání. Alexej je autorem webu, který pomáhá
Ukrajincům zjistit, které obchody na Ukrajině jsou stále ještě otevřené. Tyhle rodiny potřebují přístřeší,
teplo, bezpečí a péči sociálních pracovníků a terapeutů. Mnozí z těchto příchozích jsou traumatizováni.
V současné chvíli je v azylovém domě kromě Alexeje a Natalie ještě několik dalších rodin.
Středisko křesťanské pomoci Duha – Plzeň
Magistrát města Plzeň hledá vhodné prostory pro otevření dětské skupiny pro děti z Ukrajiny. Až je
najdou, přizvou Lindu Čechovou, ředitelku SKP Duha, aby pomohla tyto prostory připravit, vybavit,
navrhla denní program apod. Pak se bude domlouvat, jestli nová dětská skupina bude patřit pod Duhu
a provoz bude hradit město, nebo péči o děti převezme někdo jiný.

▉ Co se děje v našich zařízeních pro uprchlíky
Diakonie Evangelické církve metodistické zařizuje a organizuje ubytování pro uprchlíky ve třech
objektech: dvou církevních – rekreační dům Veselka u Vimperku, rekreační areál Poušť u Bechyně,

a v jednom propůjčeném – rekreační dům Dekonty ve Vojnově Městci (personálně zajišťuje středisko

křesťanské pomoci Ječmínek o.p.s, Žďár nad Sázavou). Koordinaci zajišťuje ředitel Diakonie ECM Karel
Nyerges (diakonie@umc.cz).
Finální zamýšlená celková kapacita všech třech objektů činí cca 100 míst. Všechny tyto objekty vyžadují
personální obsazení a spolupráci s místní samosprávou, je zde vždy dostupný lékař, tlumočník, případně
krizový intervent. Příprava objektů je možná jen díky obětavé práci členů místní církve a odborníků, kteří
jsou ochotni pro tuto záležitost obětovat svůj volný čas. Velkou pomocí je také spolupráce s potravinovou
bankou v Českých Budějovicích.

Situace a obsazenost se na všech místech mění každý den.
Někteří potřební zůstávají delší čas, jiní pokračují dále.
Dohromady zatím využilo této pomoci již 42 osob — z toho polovina dětí.
Nejmladšímu z nich je osm měsíců.

▉ Aktuální stav sbírky
Transparentní účet u Fio banky (CZK)
K zajištění výše zmíněné pomoci slouží i finanční prostředky, které shromažďujeme na transparentním
účtu „Pomáháme Ukrajině“ — 2602129572/2010.
Nahlédnutí na účet naleznete zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2602129572
Způsob nakládání s finančními prostředky: Priority využití stanovuje ředitel Diakonie ECM spolu s předsedkyní
Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady oblasti ECM. Finanční prostředky budou jednak převáděny
na farnosti a střediska křesťanské pomoci ECM, které se budou přímo starat o provoz těchto objektů, a jednak
vydávány na přímé nákupy potřebného materiálu přes ústředí ECM. Pokud ostatní farnosti, sbory a SKP
potřebují vypomoci s jejich péčí o uprchlíky, mohou Diakonii ECM též požádat o podporu ze sbírky,
a to na mailu blanka.simkova@umc.cz. S finančními prostředky bude nakládáno tak, aby byla zajištěna
co nejefektivnější pomoc všem potřebným. Čerpány budou průběžně — očekáváme, že krizová situace a pomoc
potřebným bude zapotřebí po delší časové období.

Aktuálně připravujeme na naše webové stránky www.umc.cz platební bránu provázanou s tímto účtem,
pro možnost komfortní platby v korunách, eurech i dolarech.

Stav ke dni 19. března 2022: Ode dne otevření 24. 2. 2022 na účet

dorazilo celkově 406 414 Kč, vydáno bylo dosud 120 000 Kč (opakovaná

potravinová pomoc přímo na Ukrajinu ve spolupráci s rusky mluvícím sborem
Praha 2 – Agapé + zajištění ubytování uprchlých zde v Česku v námi provozovaných

zařízeních), aktuální zůstatek činí 286 414 Kč.
Všem dárcům velice děkujeme!

Dary ze zahraničí
Naše velké poděkování míří i zahraničním dárcům!
Přes biskupskou kancelář naší Centrální konference již dorazila pomoc zahraničních

metodistických sborů i jednotlivců ve výši 5 440 dolarů, dalších 11 000 dolarů
je na cestě. Na speciální USD účet dorazilo 975 dolarů. Dohromady se tedy
v přepočtu jedná o cca 391 837 Kč.

Pro případné dary ze zahraničí na naši pomoc ukrajinským uprchlíkům jsou tři cesty:


Zaslání daru na náš český transparentní účet u Fio banka a.s.,
zahraniční měna bude přepočítána bankou na koruny.
Identikace účtu: IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0212 9572
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX



Zaslání daru skrze kancelář biskupa naší Centrální konference, Dr. Patricka Streiffa.
V rámci United Methodist Church jde o obvyklý a osvědčený způsob,
jakým směřuje například podpora v rámci projektu In Mission Together.



Zaslání daru na náš USD účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
vyhrazený výhradně pro pomoc Ukrajině.
Identikace účtu: IBAN: CZ04 2700 0000 0013 8741 5749
BIC/SWIFT: BACXCZPP

Děkujeme všem, kteří se zapojují do pomoci potřebným jak finančně,
tak i modlitbami, praktickou pomocí a svým časem a silami.

Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst,

žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého,
a oblékli jsem tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'

Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' (Matouš 25,37-40)

