Ukrajina – Zakarpatí 7.3.2014 - 10.3.2014
Cíl cesty:1.Zjistit střízlivý náhled na situaci na Ukrajině.
2.Ubezpečit naše Ukrajinské přátele o snaze další duchovní a materiální
podpory.
3.Po dvou dopisech z Zakarpatské Charity nají možnosti spolupráci ze
sdružením PTS.
4.Zjistit způsob vytvoření partnerské organizace (k PTS) zastřešující
veškeré aktivity evangelikálních zborů na Zakarpatské Ukrajině.
Posádka: Lumír Svoboda-ředidel sdružení PTS, Ondřej Bezecný, později Roman
Bulak.
V Charitě Třinec naložení ke 100 sešitům, 5 párů berlí,cca 150 kg oblečení a v 9,30
odjezd automobilem Oktavia SPZ 7T1 5841.
V Hrádku zajíždíme ke Stasiovi Borském, cestou v podtatranské Pribilině se
zastavujeme pro p.Romana Bulaka, praktikanta Slezské Diakonie a ještě v Levoči na
jednu hodinku u bratra Ondřeje, Jiřího.
Na hranice jsme dorazili před 19,00 hod.,kde se zdržíme asi jednu hodinu, protože
nám vyšlo střídaní směn. Přejezd byl bez problémů.
Do Svaljavy jsme dorazili po 21 hodině a ubytovali jsme se v rodině p.Bulaka, rodičů
našeho spolu cestujícího Romana.
Na druhý den 8.3.,od 11 hodin se zúčastňujeme se u rodiny Bulaků duchovní
meditace,která trvala dvě hodiny.
Na 16 hodinu Lumír Svoboda dojednal schůzku v Mukačevě s ředitelem Římskokatolické zakarpatské diecézní charity sv.Martina p.Ferencem Feherem. Tam jsme
předali pytle s oblečením, berle a část sešitů.
Zakarpatská římsko-katolická charita zahájila činnost v roce 1993.V současnosti,
kromě vedení lícea, domovů dětí rodinného typu, pobytových středisek pro různé
věkové kategorie,vyvařoven pro potřebné, finančního zabezpečení chudých rodin,
aktivit v Romských osadách a dalších sociálních projektů, zastřešuje v této oblasti
činnost dalších 12 farních charit.
Finanční zajištění aktivit zakarpatské charity je realizováno v 65% ze
zahraničních zdrojů,zbytek od místních dárců a výtěžku za své činnosti. Ze
zahraničních dárců jsou nejvíce zastoupení Řád františkánů z Budapeště, Francie a
katolické nadace z Itálie. Z České republiky se začíná aktivizovat na Zakarpatí
Oblastní charita Znojmo.
Nakonec jsme se rozloučili s názorem,že setkání pro obě strany bylo velmi inspirující.
Na okraj nutno podotknout, že o obnovu devastovaných katolických kostelů a laických
římskokatolických církevních struktur se stará Madarská národnostní menšina.
V neděli 9.3. s Lumírem Svobodou po absolvování prohlídky několika kostelů a cerkví
jsme se zúčastnili pracovního oběda u p.Litvinova. Ten díky kontaktům na
Mukačevské radnici nám dal informace jek se říká z první ruky.

Dovídáme se že úřadující president p.Olaksandr Turčynov je baptista a je otázkou času
jak se uvolní 200 kamiónů humanitární pomoci zadržovaných z různých důvodů
v celních skladech. Pan Lumír Svoboda zkoumal možnosti případné distribuce
většího množství kamionů potravinové pomoci. Je možno poslat za rozumnou cenu
celý kontejner po železnici i na východ Ukrajiny. Pan Litvinov může dělat garanta této
pomoci v Mukačevské oblasti. Ta by mohla směřovat přes Mukačevo i do celé
Ukrajiny.
Z Mukačeva odjiždíme do Svaljavy za p.Ivanem Hnatovičem, baptistickým pastorem
v Rudnikové Hutě.(p.Bulák st.,Svoboda a Bezecný).
Znovu se řeší politická a ekonomická situace na Ukrajině .
Zjištěno,že jsou pozastaveny jak výplaty mezd tak důchody(potvrzeno z několika
míst).Zkoumá se možnosti poskytování pomoci současnými kanály, nebo vytvoření
partnerské organizace.
Jsou navrženy různé varianty partnerské spolupráce při vytvoření oné
organizace
(zakarpatská diakonie-pracovní název)
1.Rodina (osobní asistence ,pěstounské rodiny)
2.Ozdravné pobyty
3.Humanitární aktivity
4.Dobrovolnické hnutí
5.Poradenství v různých oblastech
Tyto návrhy byly představeny k posouzení Ukrajinské straně.
V 17.hod se vracíme do Svaljavy,kde nás čeká p.Michael Stec pastor místního
církevního sdružení, ke kterému patří rodina p.Bulaka. Spolu si pochutnáváme
na výborném šašliku.
10.3.je plánovaný odjezd na 10.hodinu (p.L.Svoboda,R.Bulak – ten se vtácí do
Č.Těšína a O.Bezecný).V Mukačevě se máme setkat s p. Folwarczným z ADRY.
Na zpáteční cestě nakonec využíváme hraniční přechod na Malym Bereznym.
Cestou se zastavujeme do Velkeho Berezneho v rodině p.Marie Revaj, která vede
pěstounské zařízení rodinného typu, ve kterém v současně žiji čtyři dětí s různým
mentálním postižením.
Dovídám se, že zařízení funguje hlavně díky pomoci Oblastní charity Znojmo. Mám
vyřídit pozdravy p.Fajkusovi z Č.Těšína a p.Beatě Sikorové ,bývalé ředitelce Charity
Jablunkou, kteří stáli u zrodu tohoto zařízení.
Na hranici jsme po 12.hod a v Třinci po 21 před tím ještě před 17.hod se zastavujeme
na výborné kafé na dálnici v motorestu u Liptovského Jána a obdivujeme krásu Tater
ve světle zapadajícího slunce.
Po pár dnech mne napadlo,že by bylo dobré dát o sobě vědět na Ukrajinu,že jsme
doma v pořádku. Jelikož kromě tel.čísla na Charitu v Mukačevě žádné jiné jsem
neměl, moc jsem neváhal a zatelefonoval jsem. Ozval se ženský hlas s tím, že to vyřídí
nepřítomnému panu řediteli. Nakonec mne paní poprosila o to abychom v motlitbách
nezapomněli na Ukrajinu. To jsem slíbil a myslím si, že tímto způsobem se my všichni
můžeme podílet na stabilizaci současné situace.

PS Zapomněl jsem Vás informovat o sbírce „Dárky na Ukrajinu 2013“. V naší farnosti
se vybralo 12.600 Kč. Dle rozhodnutí výboru Pomoc Těšínského Slezska, tato částka
poslouží k financování převozu oblečení a kompenzačních pomůcek, o které má
zájem Mukačevská Charita. Náklady jednoho převozu jsou 2 500 Kč. Moc Vám
děkují za Vaší podporu a na závěr dokládám dopis na základě kterého začínáme
navazovat kontakty na Ukrajině v charitní organizaci.
V Třinci 19.3.2014

Za charitní humanitární pomoc OndřejBezecný

