Evangelické církve metodistické v České republice
Březen 2022 — Válka na Ukrajině

Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo … Neboť Bůh nám nedal
ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ...On
zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.
(z 2Tm 1,6-10)
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé.
Před jednadvaceti lety jsem byla pokřtěna v kostele, nad jehož vstupními dveřmi je nápis „My kážeme
Krista ukřižovaného.“ Ježíšovo ukřižování a vzkříšení se ukazuje jako střed naší naděje. Je to pevný bod,
kterého se držíme, i když se svět kolem nás chvěje, půda pod nohama se nám mění v plovoucí písky.
Právě tehdy je třeba mít před očima Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Dokonce ani válka, ani smrt už
nemají poslední slovo. Kristus ukřižovaný a vzkříšený je místo naděje, radosti a pokoje, které nám zůstane, i když je opravdu zle.
A nejen to. Kristovo ukřižování a vzkříšení znamená dar Jeho Ducha novému Kristovu tělu – církvi. Ježíš
dal a dává ze svého těla do našich těl svého Ducha, abychom byli i my teď Jeho novým tělem. Kristovým
tělem, pro sebe navzájem a pro svět.
Jeho Duch, jako oheň, je mocný živel. Mocnější oheň než plameny, kterými hoří domy a tanky na Ukrajině. Kéž vás, nás všechny, Bůh požehná a vystrojí ohněm svého Ducha k lásce a rozvaze.
Lásku náš svět, my všichni, velmi potřebujeme. Lásku, která se mimo jiné nedá vydráždit, je trpělivá,
laskavá. Láska zachraňuje životy, ne nenávist. Láska vydrží, věří, vytrvá, má naději. Kéž vás všechny
Bůh zahrne, nese, naplní a naplňuje svou láskou. Rozněcujme tento oheň mezi sebou navzájem, k tomu
nás vybízí Timoteus ve svém druhém listu.
A pak je Kristův Duch duchem rozvahy. I té je nám nyní velmi třeba. Kéž nás všechny Bůh posiluje Duchem rozvahy, abychom nepodléhali davovým a politicky zneužitelným náladám. Kéž nás všechny Bůh
posiluje Duchem rozvahy, abychom moudře vyvažovali práci a odpočinek, s citem dělili svůj čas mezi
své nejbližší a práci, nebo službu ve sboru, uprchlíkům z Ukrajiny, či dalším potřebným. Potřebujeme
vyvažovat v modlitbě prosby a děkování, nepodléhat kampaním, ať už hrají na strunu strachu, nebo na
strunu euforie.
Naše láska a rozvaha vidí Krista ukřižovaného a vzkříšeného. On je pevným bodem, který obstojí.
Nebojte se.
Ivana Procházková
superintendentka ECM
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PRAKTICKÉ INFORMACE OHLEDNĚ
AKTUÁLNÍ KRIZE
Jak sami víte, vývoj situace je velmi rychlý a těžko predikovatelný. Co ale víme, že můžeme očekávat,
je zesilující proud uprchlých před válkou a potřebu jim efektivně pomoci. Velmi děkujeme všem z Vás,
kteří se do této pomoci potřebným jakkoliv zapojujete, ať už na celocírkevní úrovni či přímo na Vašich
farnostech a sborech! Níže naleznete souhrn praktických informací z kanceláře Rady oblasti aktuálních k datu 4. března 2022. Souhrn vždy aktuálních informací naleznete i na našem webu www.umc.cz
a facebooku.

CELOCÍRKEVNĚ
Jakými způsoby pomáháme Ukrajině a uprchlým před válkou:
● Stávající střediska křesťanské pomoci, která provozují azylové domy pro rodiny, nebo matky
s dětmi, navýšila kapacitu a ujímají se prchajících před válkou z Ukrajiny.
● Organizujeme sbírky finanční, potravinové, materiální. Rusky mluvící sbor Agapé – Praha, jeho
pastor, jeho ukrajinští i ruští členové a přátelé jsou klíčovými spojkami s lidmi na hranicích s Ukrajinou a na Ukrajině. Podobně je tomu i na ostatních sborech a farnostech, kde další členové církve
a přátelé mají osobní kontakty na Ukrajinu. Organizují a sami realizují pomoc v samotné Ukrajině,
na hranicích, příjezd a azyl v České republice.
● Diakonie Evangelické církve metodistické zařizuje tři objekty (2 církevní - Veselka u Vimperku
a Poušť u Bechyně, a 1 propůjčený - cca 15 km od Žďáru od Sázavou) s finální celkovou kapacitou
cca 100 míst, které nabízíme jako azyl uprchlým před válkou na Ukrajině. První lidé se již do nich
stěhují.
● Farnosti, sbory nebo jednotlivci nabízejí a již ubytovávají ve svých prostorech, poskytují potřebnou pomoc materiální, zdravotní, finanční, sociální, duchovní apod.
K zajištění tohoto všeho 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. S finančními prostředky bude nakládáno tak, aby byla
zajištěna co nejefektivnější pomoc všem potřebným.

Za osm dní od otevření na účet dorazilo 245 137 Kč (stav k 5. 3. 2022), 195 137 Kč činil
příspěvek individuálních dárců i farností, padesáti tisíci korun určených k této sjednocené
podpoře přispěla vedle dalších jiných přímých výdajů i Rada oblasti ECM. První finance
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již začínají sloužit potřebným na Veselce, a také k nákupu nedostatkových masových konzerv do potravinové pomoci, kterou spolu s výtěžkem potravinové sbírky v Ječné včera
ve večerních hodinách odvezli přímo na Ukrajinu členové rusky mluvící farnosti Praha
2 – Agapé. Lze očekávat, že naše podpora potřebným bude trvat delší než kratší dobu.
Velmi děkujeme všem dárcům za jejich podporu!
Ve spolupráci s biskupskou kanceláří se snažíme i o zajištění finanční pomoci ze zahraničí. Za tímto účelem slouží i speciální dolarový účet:
IBAN: CZ04 2700 0000 0013 8741 5749 BIC/SWIFT: BACXCZPP

FARNOSTI A SBORY
Pokud jako farnost, sbor nebo jednotlivec máte
● prostory k dlouhodobému (třeba ročnímu) bydlení
● člověka (jeden nebo více dobrovolníků, kteří vytvoří funkční tým), který je schopný do objektu
pravidelně chodit, dohlížet na jeho provoz a zprostředkovat kontakt se státními institucemi (městem,
sociálním pracovníkem, lékařem v místě), a také podle potřeby s ústředím ECM, Diakonií ECM

a chcete tento objekt nabídnout k ubytování prchajícím z Ukrajiny, pak:
A) Obsaďte objekt dle vlastního uvážení – v tuto chvíli doporučujeme.
NEBO
B ) Využijte odkaz: https://www.pomahejukrajine.cz/ a zaregistrujte zde objekt. Ozvou se vám pak koordinátoři a domluví s vámi ubytování konkrétních lidí.

Z ústředí ECM a Diakonie ECM vás podpoříme takto:
● poradenstvím (ředitel Diakonie ECM Karel Nyerges, T: 777 642 312)
● finančně z účtu Pomáháme Ukrajině 2602129572/2010 (kontaktujte paní Blanku Šimkovou
blanka.simkova@umc.cz)
● informacemi, kontakty, užitečnými materiály, viz web www.umc.cz

Ústředí a Rada oblasti: Ječná 19, 120 00 Praha 2; superintendentka Mgr. Ivana Procházková, Th.D.
Redakce: Martin Kukla, e-mail: office@umc.cz; www.umc.cz; facebook: Czech District UMC

Z CÍRKVE A FARNOSTÍ
Z Diakonie ECM
V současné době nabízíme lidem z Ukrajiny zázemí ve třech rekreačních objektech o celkové kapacitě
cca 100 míst. Jedná se o následující rekreační objekty: Veselka, Rekreační dům ve Vojnově Městci ve
spolupráci s Ječmínkem o.p.s. a Poušť u Bechyně. 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 nám také spolupráce s potravinovou bankou
v Českých Budějovicích.
Karel Nyerges, ředitel Diakonie ECM
Koordinátoři týmů na místě:
Veselka: Zdeněk Neužil (ECM ve Vimperku)
Poušť u Bechyně: Miluše Šálková (ECM v Protivíně)
Rekreační dům Dekonty ve Vojnově Městci: SKP Ječmínek, azylový dům pro matky s dětmi ve Žďáře
nad Sázavou

Ze setkání koordinátorů modlitební štafety 3. března 2022
Setkáváme se jednou za měsíc, abychom se povzbudili a sdíleli. Zástupci farností z ČR i SR, které jsou
zapojené v modlitbách za církev – modlitební štafetě. V posledních setkáních jsme představovali vždy
jednu farnost s důrazem na misijní aktivity – k inspiraci i k odkrytí, za co se modlit. Tentokrát jsme pozvali dva hosty – mladou ženu Lili, která se narodila na Ukrajině a přes dvacet let žije v Česku a která
má manžela z Ukrajiny a slovenského superintendenta Štefana Rendoše. Aktuální situace je velká výzva,
kde jde ruku v ruce diakonie, misie i život našich farností. Pár poznámek z toho, co zaznělo:
Rodina Lili je z oblasti kolem Lvova (západ Ukrajiny). Křesťané:
● Každá rodina má doma jednu až dvě rodiny z Východu.
● Shánějí hlavně dětské potřeby a dělají zásoby pro další příchozí.
● Ráno začínají modlitbami v církvi, potom jdou k silnici s čajem a základními potřebami.
● Podobným způsobem pomáhají i místní domobraně.
● Vyrábějí maskovací sítě, jiní zase shánějí materiál.
● Plánují – vidí velkou potřebu, kterou v tuto chvíli přehlédli – službu místním lidem z církve, kteří
jsou sami doma. Asi je pozvou na celý den, aby měli obecenství, mohli být spolu, sestry ostříhají
toho, kdo bude potřebovat, atp. (praktická drobná pomoc).
● Od 1/3 se zjednodušilo a zlevnilo odesílání zásilek na Ukrajinu. Ze sbírky (i u nás na farnosti i od
přátel našich ukrajinských rodin) odeslala Lili mnoho balíků těmto lidem. (Pokud dostaneme zprávu, že to dostali, jistě budeme pokračovat.) („Státní“ humanitární pomoc bude asi směřovat hlavně
na východ a do zasažených oblastí. Hned z počátku války jsme měli informaci, že finanční dary se
nedostaly adresátům.)
ECM Slovensko:
● Několik rodin už je v rodinách našich bratří a sester.
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● V Michalovcích v církvi je „na podpis“ sedm afrických studentů (asi) biblické školy z Kyjeva. (Na
podpis – církev se za ně zaručila a pustili je přes hranice. Ukrajinci jsou na hranici EU v jiném režimu, ale všichni ostatní ve starém – šli by do „utečeneckého tábora“.) V Bratislavě a možná už i na
dalších místech mají rodiny ve sborových bytech atp.
● Platí nabídka oáz v Jenkovcích, Dolnom Kubíne, Bratislave, … možná i další místa pro naše lidi
(ECM) z Čech, kteří jedou vyzvednout někoho na hranici. Někteří nabízejí i zajištění vyzvednutí na
hranicích a postarání se o tyto lidi, než přijedeme z Čech.
● Finančně podporují (asi osobní předávka) metodisty na Ukrajině i superintendenta, který s rodinou
uprchl z Kyjeva.
Ctirad Hrubý

Z Prahy – Strašnic
Vyhlásili jsme sbírku potravin na pomoc Ukrajině v době, kdy máme otevřený kostel pro veřejnost, ve
středu odpoledne. Přestože jsme to dali na vědomí jen den předem, přišla i jedna cízí paní a celá dojatá
přinesla hodně přesnídávek pro děti. Hezky jsme si popovídali. K tomu se přidalo cca 5 lidí ze sboru
a sebralo se docela dost jídla. Promýšlíme, jak budeme pokračovat.
Nabídli jsme sklepní prostory pro děti jako nouzové ubytování. Zatím čekáme, komu budeme moci takto
pomoci.
Milan Mrázek

Z Protivína
Děkujeme za modlitby. Sbor byl požádán o otevření prostor pro ukrajinské maminky s dětmi. V Protivíně
je již několik rodin, které dováží dobrovolníci a je třeba umožnit dětem i maminkám nějaké místo, kde
by se mohli společně setkávat, sdílet a také věnovat dětem. Jsme rádi, že můžeme pomoci a připravujeme
vhodné prostředí, tak, aby se všem u nás líbilo.
Jsme rádi, že i v Týně vznikla skupina dobrovolníků ochotná dát svůj čas i prostředky k dispozici při
pomoci potřebným. Dnes mají jet na Poušť pomáhat Bohoušovi.
Richard Novák

Z Třeboně
Na neděli jsme velmi narychlo svolali ekumenické modlitební setkání v parku. Bylo v po naší i katolické
bohoslužbě a sešlo se kolem 50 lidí. Na programu se podíleli věřící že všech církví v Třeboni. Byl to
velmi důležitý spojující okamžik, ve kterém jsme mohli sdílet naději navzdory okolnostem, navzdory strachu i smutku. Uprostřed města zněly modlitby, četba z Písma a duchovní písně, přistavovali se
i kolemjdoucí a lidé zůstávali spolu v rozhovorech. Pro naše věřící to bylo povzbuzením. Kéž by církev
byla jednotná a byla v temných časech světlem, které hřeje a svítí na cestu. Neustavejme v modlitbách
a praktické pomoci!
Mária Kunstová
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