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Přikrývky pro metodistické sbory v Kamenici a Užhorodě 

 

V polovině prosince se Jiří Bassano (bydlí na východě Slovenska) obrátil na ústředí ECM s prosbou 

o deky, polštáře a povlečení, které jsou potřeba v našich sborech na Zakarpatské Ukrajině při péči 
o uprchlíky z východu země. Napsal: 

 

Milí přátelé v službě, 
právě jsme se vrátili z Ukrajiny, vezli jsme do Kamenice Vukstovým nějaké potraviny, drogerii, zimní oblečení a 
boty a nějaké drobnosti (sladkosti, hračky) pro děti na vánoce. Situace je tam doslova šílená, neočekávaně se vypíná 
elektřina, někdy (právě dnes) i na 6 hodin. Potom nejde ani voda, plyn, internet.  
Sbor ECM Kamenica má 80 členů, sbor Užhorod 50. Počet aktivních členů ovlivnila válka: mnozí jsou v cizině, 
muži na frontě. Při bohoslužbách se sejde v Kamenici okolo 50 lidí, v Užhorodě 30. Farnost spravuje 4 domy 

s utečenci z frontových oblastí. Ve sborovém domě (v modlitebně) v Kamenici je aktuálně ubytovaných 21 lidí. 
Vedle toho sbor pomáhá bezdomovcům, válečným invalidům, vdovám a dalším lidem z okolí. 
Píšu proto, že bych měl prosbu k české diakonii. Aktuálně by potřebovali přikrývky a polštáře, sady povlečení a 
deky. Já to tu na východě Slovenska neseženu (levně). Přijedeme autem do Prahy 9. 12., v neděli se chystáme do 
Ječné, odjezd plánujeme na čtvrtek 15. 12. Pokud byste to odsouhlasili a stačili nakoupit, odvezl bych to na východ.  
Přejeme vám s manželkou požehnaný Advent. 

Jiří Bassano 

 



Oznámili jsme to ve sboru ECM Praha 2; odezva byla velká a okamžitá. Během několika dní lidé přinesli 
přikrývky nebo peníze; další prostředky přibyly na účtu Pomáháme Ukrajině. Komise, která spravuje 
ten transparentní účet, rychle uvolnila 10 000 Kč a Jirka nakoupil, co se mu vešlo do auta; další ochotné 
dárce musel odmítat. (Jak je vidět na výpise z účtu, nejprve objednal věci přes e-shop, ale doba doručení 
se protahovala, takže objednávku zrušil. Nakoupil potom přímo v obchodě.) Teď už jsou ty věci na 
místě, viz obrázek (Vukstovi). Válka trvá dlouho a my jsme od ní poměrně daleko. Ti, kdo pomáhají 
zblízka, jsou za projevy naší solidarity vděční. Ta rychlá odezva pro ně byla povzbuzením. 

Jana Křížová 

 

Sanitka Servác 

 

Spolupráce na třech stranách 
umožnila nákup zdravotnického 
materiálu a sanitky pro  
Charkovský ortopedický institut. 
Důležité byly tři momenty:  
− Solidarita a štědrost metodistů 

v USA a v Evropě.  
− Organizační a administrativní 

přispění české ECM 
(prostřednictvím misijní 
koordinátorky Jany Křížové, 
ředitele diakonie Karla Nyergese, 
kanceláře ústředí české ECM a také 
biskupské kanceláře v Zurichu).  

− Obětavost a odvaha dvou mužů: 
Víta Samka a Jaroslava Špačka.  

Děkujeme vám všem.  



ECM v ČR zakoupila převozovou 
sanitku pro Charkovský 
ortopedický institut.  
Tato nemocnice slouží místním 
obyvatelům, ale momentálně 
zejména vojákům zraněným 
v bojích. Sanitka Servác až po 
střechu naložená zdravotnickým 
materiálem odjela provázena 
našimi modlitbami a požehnáním 
ze dvora z Ječné v Praze na 

Ukrajinu 6. prosince 2022,  

https://youtu.be/SOmqVHwsWjk 

(video z Ječné, česky s anglickými 
titulky). Na místo šťastně dorazila 
za čtyři dny.  
 

 

Jaroslava Špačka znají především naši bratři 
a sestry z plzeňského sboru Maranatha.  
Vít Samek je známý český zdravotnický 
záchranář a publicista. Od vypuknutí války 
na Ukrajině se věnuje řadě projektů právě 
zde. S obrovským osobním nasazením shání 
finance, organizuje a sám osobně realizuje 
pomoc Ukrajině v mnoha směrech. Česká 
ECM dosud  pomáhala financovat dvě 
zásilky taktických lékárniček (v hodnotě 
233 000 Kč) v rámci projektu Kyseláč. Ten 
zahrnuje i podporu Charkovského 
ortopedického institutu. V prosinci letošního 
roku se podařilo realizovat tuto třetí, zatím 
největší zásilku (sanitka a zdravotnický 
materiál) v hodnotě 530 000 Kč. Další 
podobný projekt připravujeme.  

Možná si někteří na válku na Ukrajině už tak 

trochu zvykli, do určité míry otupěli vůči 
utrpení a brutalitě, která se zde děje. Ale ti, 
kteří zůstávají v zimě bez vody a elektřiny, 
lidé na frontové linii i v přilehlých oblastech, 
civilisté i vojáci v bojích zápasící o přežití 
potřebují naši pomoc. Vytrvejme, vytrvejte, 

prosím, v pomoci. Děkujeme.  
Ivana Procházková 

 

 

Poznámka:  
Projekty pomoci v řádu desetitisíců Kč jsme schopni uskutečnit z peněz českých dárců.  
Za to, že můžeme pomáhat i ve větším měřítku, statisíci korunami, vděčíme zahraničním metodistům, 
v tomto případě zejména z USA. Jsme rádi, že naše organizační propojení se projevuje takto prakticky. 
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