5. května 2022

„Pokud lidé žijí pouze 70 let, pak jsou stát, národ nebo civilizace, které mohou trvat třeba 1000 let,
důležitější než jednotlivec. Pokud má ale křesťanství pravdu, pak nejen že je jednotlivec důležitější, ale je
nesrovnatelně důležitější. Je přece věčnou bytostí, zatímco stát či civilizace trvají ve srovnání s ním pouhý
okamžik.”
(C. S. Lewis – K jádru křesťanství)

Milí sourozenci v Kristu,
zaujal mě tento citát, protože mi zrovna nedávno bylo právě 70 let. Je moc potěšitelné uvědomit si, že je
člověk věčnou bytostí, i když tělo pomalu odchází.
Je také povzbudivé, že nejen civilizace, ale i státy a režimy (i ten nynější ruský) netrvají tak dlouho a nejsou
důležitější než věčné lidské bytosti. Je dobré získat odstup od událostí, které se nás bezprostředně zrovna
dotýkají a zdají se nám někdy nepřekonatelné. Náš odstup ale nesmí být zase tak velký, abychom přestali
pomáhat a přestali se modlit. Nejsme bezmocní a všechny dobré skutky i modlitby se sčítají, nebo možná
dokonce násobí. Výsledky třeba hned nevidíme, ale jsou někde uloženy a projeví se v pravý čas. Dobře, že
máme tak velkého a všemocného Pána!

Jaroslava Honová, ECM Jihlava

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! Na následujících stránkách naleznete souhrn aktuálních
informací z farností a sborů, ze středisek křesťanské pomoci a z námi provozovaných zařízení pro uprchlíky

(včetně osobního příběhu jednoho z obyvatel) a rovněž souhrn stavu sbírky.

▉ Co se děje ve farnostech a sborech
Farnosti a sbory ECM pomáhají Ukrajině — týden 25. 4.–1. 5. 2022
Jihlava
Rozbíhají se aktivity pro lidi z Ukrajiny. Několik návštěvníků přišlo na biblickou skupinku v ruštině, čtyři
maminky s dětmi dorazily na přátelskou konverzaci v češtině a na shromáždění v neděli se kromě stálých
hostů objevily nové tváře. Dva mládežníci pojedou s naší přední hlídkou Royal Rangers na Ringoturnaj
(děkujeme vedoucím Royalu za ochotu a dárcům z našeho sboru za finanční podporu). Jsme velmi vděční
za všechny dobrovolníky, kteří jsou do aktivit zapojeni, a také za jazykové a komunikační schopnosti naší
koordinátorky Alexandry Grace. Saša řeší po telefonu podporu spousty žen v jejich starostech, pomáhá i při
školních problémech dětí. Při rozdávání letáků a předávání věcí se daří navázat přirozeným způsobem
rozhovor a sdílet evangelium. Nadále probíhá humanitární pomoc (oblečení, jídlo...).
Spolupracujeme s pravoslavnou církví, která se stará o velké množství uprchlíků a vítá pomoc s vyřizováním
věcí v bance a jednáním kolem pracovních nabídek. U pravoslavných měli také plné prostory zimního
oblečení, které už nikdo nechtěl – podařilo se domluvit s Charitou ČR v Broumově, aby si ho odvezla.
Některé rodiny se stěhovaly do prázdných bytů, tam je však třeba nábytek a nejbližší nábytková banka je až
v Brně. Hledáme proto pomoc s dopravou (uvítáme nabídky i z jiných sborů ECM).

Začalo jaro a ukrajinské maminky prosí o volná odrážedla, koloběžky a kola pro děti. Na výzvu zareagovala
řada lidí – všem děkujeme, dětem udělali velkou radost a velmi povzbudili jejich maminky. (Vozítka
sháníme i nadále, vítáme také míče.) Blíží se zápis do školek, míst však je málo a bude to problém, protože
neexistuje centrální databáze volných míst. Pokud chtějí ukrajinské maminky pracovat, školka pro jejich
děti je pro ně klíčová věc.

Libuše Hajčiarová, administrativní pracovnice ECM Jihlava

Strašnice
Po 6 týdnech jsme se rozloučili s rodinou paní Oxany. Přestěhovali se z našeho sklepa, za který nám často
děkovali, do pronajatého bytu. S pronájmem pomohl jeden bratr ze sboru a přimluvil se u realitní agentury,
takže nakonec jim ani nezvýšili cenu nájmu oproti předchozímu nájemci. Po týdnu jsme rodinu navštívili
a vypadají spokojeně. Budeme se snažit nadále zůstat v kontaktu.
Náš sklep je po pár dnech příprav opět k dispozici a uvidíme, koho nám Pán Bůh přivede nyní.
Ve středu, když máme otevřený kostel pro veřejnost, stále probíhá sbírka potravin. Velmi se však snížil
počet lidí, kteří potraviny přináší. Je to pochopitelné. Minulou středu jsem ale zažil něco povzbudivého.
Jedna paní se přišla ujistit, zda sbírka na Ukrajinu stále platí. Když jsem jí řekl, že ano, tak mi pověděla, že
s manželem za chvíli přinesou nějaké potraviny, ale že nemají auto, a proto se přišla raději předem zeptat,
aby to nenesli zbytečně. Úplně mě to dojalo, když jsem později viděl, jak tento starší manželský pár nese
krabici potravin po ulici, aby mohli přispět.

Milan Mrázek, kazatel ECM Praha Strašnice

▉ 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 má na starosti ředitel Diakonie ECM
Karel Nyerges (diakonie@umc.cz).

Diakonie ECM

Další osobní svědectví z našich center
„Nechtěla jsem odjet, ale manžel mi řekl, že pokud neodjedeme teď, tak se odtud už nedostaneme. Odjela
jsem kvůli dětem.“
Jmenuji se S. a bude mi 31 let. Žiji v menší obci v Čerkaské oblasti na Ukrajině a živím se agroturistikou.
Naše obec je vzdálená cca 230 km od Kyjeva, což, jak tvrdí můj manžel, je pro tanky a zbraně krátká
vzdálenost, a mohou tady tedy být obratem.

Manžel zůstal po našem odjezdu doma a snaží se pomáhat. Připravuje Molotovovy koktejly a „ježky“ pro
protitankovou obranu, vždy v pohotovosti a připraven. Nabízel se jako dobrovolník k jakýmkoli pracím, ale
prý to zatím není potřeba. Místní vesničané říkají, že jsou zatím v bezpečí, ale manžel nechce zůstat nečinný
a chce se nějak podílet na obraně své země.
Lidé z vesnice zabezpečují blízká města potravinami v podobě zavařených masových konzerv. Každý se snaží
pomáhat, jak může. Místní obyvatelé však věří, že se jich právě probíhající válka nedotkne, alespoň v tom
smyslu, že nebudou bombardováni nebo na ně někdo nezaútočí – ale to nikdo neví. Mají strach, obávají se,
ale říkají si, že se jich to netýká.
Hodně lidí z Kyjeva uteklo právě do naší vesnice, na každém dvorku jsou zaparkovaná tři až čtyři další auta.
Bohužel je zde ale i hodně lidí, kteří nemají zájem se vůbec na ničem podílet a s ničím ani trochu pomáhat.
I mezi těmito se však najdou tací, kteří pomáhají. Očekávala jsem však, že se do pomoci zapojí daleko více
lidí a ta bude tak i více viditelná. Nyní jsem z toho trochu zklamaná.
Manžel se přihlásil do teritoriální domobrany a aktivně pomáhá se vším potřebným v místě bydliště, a to
i přesto, že máme hospodářství a farmu a podnikáme v oblasti agroturistiky. Je zde však i spousta lidí, co
jen sedí, nic nedělají a tuto náročnou dobu jen přečkávají. Manžel je z této situace také zklamaný, protože
vzhledem k velikosti naší vesnice očekával mnohem větší zapojení ze strany místních obyvatel. Náš známý,
18letý klučina, se i se svým otcem nahlásili na vojenskou správu, aby mohli jít v případě potřeby bojovat na
frontu, neschovávají se, ale čekají spolu s ostatními příslušníky domobrany, až bude správný čas narukovat.
Rozhodli jsme se z Ukrajiny odjet, vydali se za příbuznou jednoho známého do Čech a jeli jsme 15 hodin
autem až na polské hranice. Na polských hranicích jsme 6–7 hodin čekali ve frontě. Pohraniční stráž si
všimla, že máme s sebou miminko, a tak náš přechod hranic urychlili. Poslali nás na stanoviště autobusů,
které směřovaly do vnitrozemí. Nastoupili jsme do autobusu, který nás odvezl do azylového centra. Odtud
jsme jeli opět autobusem, který nás dopravil do nějaké obce, kde jsme sedli na vlak, který byl přímým
spojením do Prahy. Z Prahy jsme se dále dopravili vlakem do Plzně. Tam jsme navštívili známé, najedli se
a osprchovali se. Chvilku poté nám zavolala jedna z dobrovolnic a doprovodila nás na mikrobus, kterým
jsme pozdě v noci dorazili do místa určení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek byl sepsán jako autentická výpověď. Vzhledem k citlivým údajům v textu nejsou uváděna skutečná
jména zúčastněných, a to z důvodu možné identifikace a zneužití autenticity.
Karel Nyerges, ředitel Diakonie ECM

Rekreační dům Dekonty ve Vojnově Městci
Zařízení Dekonty ve Vojnově Městci aktuálně ubytovává 15 uprchlíků, celkem se jedná o tři rodiny, které
tu teď spolu žijí. Ubytovaní se rychle aklimatizovali a až se pro ně najde zaměstnání v nebližším okolí,
nastoupí i do práce. Jedna ubytovaná žena dokonce dojíždí do Prahy, kde pracuje ve svém oboru. Ukrajinské
děti se pomalu začleňují ve škole. Školka má nyní kapacitu naplněnou, ale výhledově – po prázdninách,
bude možné i mladší děti přizpůsobit normálnímu způsobu života a dopřát jim kontakt s dalšími dětmi.

Tyto ukrajinské rodiny nikdy nebyly v České republice. Přesto, že se jim tu líbí, tak při pohledu do krajiny,
kam dopadají jarní sluneční paprsky, vzpomínají, jaké by to bylo, kdyby v jejich zemi nebyla válka. Jaké by
bylo být doma se svými blízkými…

příspěvek poskytl SKP Ječmínek

▉ Aktuální stav sbírky

K zajištění výše zmíněné pomoci slouží i finanční prostředky, které shromažďujeme na transparentním
účtu „Pomáháme Ukrajině“ — 2602129572/2010. Na našich webových stránkách www.umc.cz naleznete
platební bránu provázanou s tímto účtem pro možnost komfortní platby v korunách (česká mutace)
a dolarech a eurech (anglická mutace). Nahlédnutí na účet naleznete zde.

Stav ke dni 5. května 2022: Čeští i zahraniční dárci dosud zaslali dohromady
1 774 746 Kč, z transparentního účtu bylo vydáno zatím 537 163 Kč.
47
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Ukrajinu,

53 % na pomoc uprchlým před válkou zde v Česku — ať už v našich zařízeních,
či ve farnostech i střediscích křesťanské pomoci.

Všem dárcům velice děkujeme!

Způsob nakládání s finančními prostředky
na transparentním účtu i dary ze zahraničí:
•

Priority využití prostředků reagují na měnící se a vyvíjející se situaci. Vzhledem k obtížné
predikci dochází v pravidelných intervalech k upřesňování strategie — se zvláštním zřetelem na
efektivitu i udržitelnost naší pomoci — i vzhledem k závazku, který jsme na sebe vzali ve vztahu
ke konkrétním lidem v našich zařízeních, a jejich důvěře v nás vložené.

•

Hlavní prioritou je pro nás nyní zajištění a udržení pomoci těm, kteří se již svěřili do rukou
naší Diakonie, farností i středisek, a rozšíření a kontinuita této pomoci. Nezapomínáme ani na
přímou humanitární pomoc směřující na Ukrajinu, kde považujeme za důležité efektivně využít
synergie s naší rusky mluvící farností a přímých kontaktů na Ukrajinu i znalosti místního
terénu.

•

Na základě dosavadního reálného provozu probíhá vyčíslování nákladů na provoz uprchlických
zařízení zřizovaných Diakonií. Výhledově zatím očekáváme provoz těchto zařízení minimálně
po dobu následujícího půl roku. I kdyby válka skončila ihned, obnova Ukrajiny i potřeba
uprchlých setrvat v zahraničí potrvá delší dobu.

•

I s tímto zřetelem převádíme část prostředků přímo do Diakonie ECM — na operativně
vyčleněný účet vyhrazený pro zajištění provozu našich uprchlických zařízení, a pro možnost
dlouhodobějšího plánování a organizace této pomoci.

•

Diakonie ECM se snaží využít též veškerých aktuálních možností finanční podpory
uprchlým před válkou ze strany státu. Diakonie rovněž usiluje o provázání našich zařízení
s příslušnými městskými samosprávami a získání jejich hmotné i nehmotné podpory.

•

Naše farnosti i střediska křesťanské pomoci nezištně a operativně reagují na potřebu pomoci
v místě jejich působení. Jedná se i o farnosti, které samy o sobě obtížně hospodaří s vyrovnaným
rozpočtem. V jejich pomoci uprchlým před válkou je tedy bude nutné též střednědobě
i dlouhodobě podpořit.

•

Konkrétní finanční toky a využití finančních prostředků momentálně schvaluje ředitel Diakonie
ECM spolu s předsedkyní Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady oblasti ECM.
Kontaktní osobou pro shromažďování případných žádostí farností, sborů a středisek křesťanské
pomoci o finanční podporu v rámci transparentní sbírky je sestra Daniela Hajčiarová —
pomahame.ukrajine@umc.cz.

•

Veškeré vybrané prostředky jsou účelově vázány na pomoc Ukrajině. Kdyby nastala neočekávaná
příznivá situace a nebylo zapotřebí dále financovat pomoc zde v Česku ani humanitární zásilky,
jakékoliv případné zbylé finanční prostředky by ve spolupráci s ukrajinskou metodistickou
církví šly přímo na obnovu Ukrajiny.

•

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, se kterou nám svěřujete své finanční prostředky pro pomoc
potřebným. V této i pro nás nové situaci se snažíme se o co nejefektivnější i promyšlenou
pomoc s dobrým a rychlým výsledkem. Děkujeme též za Vaši shovívavost při postupném
upřesňování a ladění nastavených procesů a hledání nejefektivnější formy pomoci.
Vaší důvěry si velmi vážíme.

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

uspořádala: Daniela Hajčiarová

