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SPOJKA

POMOC UKRAJINSKÝM RODINÁM
Od začátku války na Ukrajině se nám do dnešního dne podařilo
poskytnout pomoc přibližně 120 lidem. Téměř každý už má v
Česku práci, bydlení, mnozí se podílejí na službě v církvi. Teď nás
čeká hodně práce, protože naše ukrajinská církev roste. Prosíme
vás, abyste nás podpořili v modlitbě, aby Pán Bůh pomohl vše
správně zorganizovat. Můžete se modlit také za to, aby naše
komunita rostla a rozvíjela se a abychom měli dobrý vliv na další
lidi a jejich životy. Děkujeme všem za pomoc a modlíme se i za vás!
Oleh Horbuliak

ROZHOVOR: VALERIA RUBINA
Valerie je jedna z dívek, která byla nucena opustit svůj domov a našla dočasné ubytování na Vsetíně.

Valerie, řekni nám něco málo o sobě.
Pocházím z Charkova, což je jedno z největších ukrajinských měst. Je mi 27 let a mám staršího bratra.
Můj život byl poměrně normální a klidný. Pracovala jsem jako zdravotní sestra ve stomatologii.
Chodila jsem do církve, kde jsem pomáhala v práci s dětmi a zpívala jsem v pěveckém sboru.

Jak ses dostala na Vsetín?
Máša a Oleh Horbuljakovi jsou moji příbuzní. Díky jejich pomoci jsem se dostala z Ukrajiny na Vsetín
a taky na Maják.

Co je pro tebe v České republice nejtěžší?
V současné době je nejtěžší naučit se jazyk.

Je něco, za co jsi i v této situaci vděčná?
Jsem moc vděčná za to, že jste mě přijali, dali mi jídlo (velmi dobré), mám kde spát. Je skvělé cítit se opět v bezpečí. Nehoukají tady žádné
sirény a nepadají bomby. Jsem vděčná za to, že lidi v Česku otevřeli své srdce a domovy lidem, kteří prchají z Ukrajiny. Taky jsem moc
ráda, že jsem se mohla sama zapojit do práce pro uprchlíky.

To je pravda. V podstatě okamžitě jsi začala pomáhat Olehovi s komunikací s lidmi z Ukrajiny. Práce je tolik, že jsi na
Majáku momentálně zaměstnaná na plný úvazek pro práci s uprchlíky. Co tvoje práce obnáší?
Je to velmi praktické. Pomáhám lidem z Ukrajiny vyřizovat bankovní účty, najít kurzy češtiny, pomáhám jim vyplňovat různé formuláře na
úřady. Lidí i potřeb je hodně a nejde asi všechno vyjmenovat. V rámci svých možností se jim snažím vyjít vstříc, protože sama vím, jak je
náročné se zorientovat v cizí zemi.

ODKAZ NA VIDEO - AKTUÁLNÍ
INFORMACE:

ZPRÁVA O PROJEKTU POMOC
UKRAJINSKÝM RODINÁM:

https://www.youtube.com/watch?v=PXp4YaGJI2Y

https://pomocukrajinskymrodinam.cz/wpcontent/uploads/2022/04/PUR_zprava.pdf

BOHOSLUŽBA ZA UKRAJINU
V neděli 15. března proběhla v Domě kultury bohoslužba za
Ukrajinu, kterou jsem uspořádali společně s ostatními
vsetínskými církvemi. Společně jsme se modlili za situaci na
Ukrajině, protože věříme, že i tuto situaci má Bůh v rukou.
Jsme rádi, že se bohoslužby zúčastnilo také spoustu lidí
z Ukrajiny. Na bohoslužbu přišlo asi 500 lidí. Setkání vedl Petr
Uhřík, kázal Petr Húšť, slyšeli jsme příběhy dobrovolníků
i uprchlíků a hrála skvělá kapela z CB Jasenka
a Křesťanského sboru.

JARNÍ VÍKENDOVKA DOROSTU
Jak byste se cítili s tlustým červem na dlani, nebo při zamračeném deštivém počasí, nebo
s popcornem a kamarády u filmu? Všechny tyto a mnoho dalších situací si mohly děti na naší
víkendovce zaměřené na emoce vyzkoušet. Zjistili jsme, že emoce jsou dobrý nástroj, ale mnohdy
nás můžou ovládnout. Teď už „umíme“ ovládat my je! Pomocí a inspirací nám byl a je Ježíš, který měl
emoce stejně jako my. Ovšem co nám jde výborně je mít radost, třeba z toho, že jsme mohli mít po
dvou letech zase perfektní (a mou první) víkendovku!

Ivo Škrobák

CLUB
MAJÁK

Club dále běží v plném proudu – setkání v pátek na
Havlíčkově, skupiny přes týden, nebo jednou za čas
spontánní akce v sobotu. Pomalu se blíží letní English
Camp, ale ještě před ním nás bude čekat víkendovka
v půlce května, na kterou brzy spustíme přihlašování.
Jsme také moc rádi za to, že jsme mezi sebe mohli
přijmout skupinu mladých lidí z Ukrajiny a navázat s nimi
přátelství. Díky za vaše modlitby!

1. dubna jsme se na Majáku potkali společně s dalšími mládežemi ze Vsetína
a okolí – z Majáku Club a 20±, Klubáč pod KřSb Vsetín, mládežníci z AC Vsetín,
ČCE Růžďka a CB Velká Lhota. Sešlo se nás opravdu hodně a po programu jsme
měli možnost se ještě lépe poznat. Akce se dost povedla a nejen velká účast byla
krásným Božím požehnáním. Spolu s dalšími vedoucími se těšíme na další
společnou mládež, kterou plánujeme na začátek příštího školního roku.

PARTNERSKÉ SBORY V TURECKU
Zprávy z osobní návštěvy Dana Hurty v březnu 2022:
Náš partnerský sbor v Antalyi rychle roste, za poslední rok zde
uvěřilo 50 nových lidí. Lidé jsou zklamaní a unavení
z proislámské vlády. V březnu byla roční inflace 142% (dle vlády
65%). Lidé přicházejí o majetek a příjmy. Přesto při setkání
s tamními křesťany můžete pozorovat velkou radost a vděčnost.
Nestěžují si, nenadávají, i když mnozí pracují 12 hodin denně
6 dní v týdnu. Třetí sbor bude otevřen v září 2022, setkání
budou probíhat v pronajatém patře momentálně rozestavěné
budovy na horním obrázku. Za 2 roky by chtěl sbor otevřít 4.
místo pro setkávání v tomto dvou a půl milionovém městě, za
tímto účelem by chtěli koupit prostory pro knihkupectví a
kavárnu poblíž obchodního centra na obrázku dole. Pokud
budou prostory vedeny jako knihkupectví, nemůže zde stát
zakazovat rozdávání Biblí a další evangelizační aktivity. Cena
těchto obchodních prostor je 12 milionů korun, v současné
době mají zajištěnu asi třetinu této částky. Vedoucí sboru velmi
zdraví všechny na Majáku. Jsou moc vděční za naše modlitby a
finanční pomoc. Velmi si váží našeho dlouholetého přátelství.

VOLBA STARŠÍCH NA MAJÁKU
V neděli 20. března proběhlo výroční členské shromáždění, kde
jsme mimo jiné volili místní (vsetínské) staršovstvo. Na další 4leté
období jsme zvolili tyto starší (abecedně): Marek Burdík, Oleh
Horbuliak, Daniel Hurta, Jakub Hurta, Pavel Hurta, Marek Macík.
Součástí staršovstva jsou automaticky Bedřich Smola (kazatel) a Petr
Uhřík (vikář).

Proč jste se rozhodli kandidovat do staršovstva na Majáku?
Na Majáku se s týmem vedoucích věnujeme mladým lidem. Mým
cílem je, aby vedení Majáku a mládeže bylo propojené a mohli jsme
společně usilovat o misijní rozměr v práci s mládeží. Tento faktor je
velmi důležitý proto, aby se z mládeže nestala uzavřená skupina
mladých lidí izolovaná od sboru. Proto jsem se rozhodl kandidovat
do staršovstva.
- Jakub Hurta
Cítím se jako součást Majáku a vím, že pro Ukrajince není
jednoduché přestat se v české církvi cítit jako hosté. Vstupem do
staršovstva bych chtěl pomoct Čechům i Ukrajincům vnímat
Ukrajince jakou pevnou součást Majáku.
- Oleh Horbuliak
Děkujeme také Bradu Kasparovi a Ivanu Skalkovi, kteří již v dalším
období jako starší nepokračují, ale vzali na sebe zodpovědnost
vedení skupiny.

CO NÁS ČEKÁ:
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