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 Koniec novembra a začiatok 

decembra pre mňa znamenal veľkú 
zmenu. Prvá – adaptačná fáza, kedy 
sme sa oboznamovali s kultúrou, 
jazykom,... bola ukončená a my sme sa 
presťahovali z hlavného mesta Chişinău 
do dedinky Micleuşeni. 

Ako môžete vidieť na fotkách, 
bývame v dome, kde je teplo, keď si 
rozložíme oheň, voda tečie zo 110 – 
litrového suda, okná majú fantastické 
„zateplenie“. Z vonkajšej strany takmer 
všetci Moldavci bežne priklincujú kus 
priehľadnej plastovej fólie, takže 
o vetraní počas zimy cez okno môžete 
iba snívať, ale teplo sa drží vo vnútri. 
Pán Boh sa však o nás naozaj stará – 
oheň zvládame rozložiť tak za 10 – 15 
minút, voda je v studni priamo 
pred našim domom, vetrať sa dá aj 
cez dvere. A čo je asi najväčším 
požehnaním pre nás, sú naši susedia. 
Napravo aj naľavo bývajú kresťania, 
ktorých domy sú pre nás vždy 
otvorené. Zároveň nie raz sme si našli 
pred dverami malé kúsky dreva, ktoré 
nám nachystali pre náš oheň. Keď tu 
bol pár dní sneh, ráno sme sa zobudili 
a v záhrade sme si našli odhrabaný 
chodník od brány k domu a od domu 
k WC. No povedzte, či na Slovensku 
nájdete takýchto susedov.  

Náš nový domov 

WC celkom vysokej kvality  

 Vianoce v Moldavsku majú svoje zvláštne špecifikum – oslavujú sa 

dvakrát. Prvý raz v decembri a druhý raz v januári. Čo pre nás znamenalo 

dve príležitosti, kedy sme mohli spolu s mládežou z našej dedinky ísť 

od domu k domu a spievať koledy. Niektorí ľudia nás poslali preč, no iní 

nás prijali veľmi milo. V decembri sme boli v Micleuşeni, v januári v ďalšej 

dedine – Lozova. Keď sme koledovali v jednom dome, počula nás náhodne 

okoloidúca suseda, vehementne trvala na tom, že musíme ísť zaspievať aj 

pre jej manžela, ktorý je doma a nikdy pred tým nič také nepočul. 

Následne nás presvedčila, že ešte musíme ísť aj k ďalšej susede, ktorá je 

doma sama a isto ju to poteší. 

Bolo to pre nás obrovským povzbudením, pretože táto dedina je 

pre evanjelium veľmi uzavretá. Ľudia, ktorí navštevujú ortodoxný kostol sa 

po každej našej návšteve vyhrážali starostke problémami a dokonca zničili 

strechu a rozbili kameňom okno na dome, ktorý momentálne slúži ako 

kostol. 

Okno zateplené fóliou 

Prvý pokus o rozloženie ohňa 

- trval takmer hodinu  

Naša izba po prvom 

veľkom upratovaní 

Koledovanie 

do neskorej noci 
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„Ajhľa Panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; 
to v preklade znamená: Boh s nami!“ 

 Naša služba nie je iba v dedinke Micleuşeni. Niekoľkokrát do týždňa sme v neďalekej dedinke 

Huzun, každú nedeľu v dedine Lozova a každú stredu v meste Nisporeni. Niekde navštevujeme starších, 

niekde máme program v detskom dennom centre, či stretnutie s tínedžermi a vo všetkých dedinách 

máme v nedeľu služby Božie. 

 V predvianočnom čase sme boli zároveň súčasťou projektu „Christmas child“. Ľudia z krajín 

Nemecko, Holandsko, či iných, pripravujú každoročne balíčky pre deti vo veku 2 – 14 rokov a odosielajú 

ich do krajín ako je Moldavsko. Každý balík obsahuje rôzne darčeky (oblečenie, hračky, sladkosti,...) a je 

v minimálnej hodnote 20 €. Kazatelia z tunajších cirkevných zborov následne oslovia riaditeľov škôl, ktorí 

nie vždy majú záujem (alebo sa boja reakcie ortodoxných kňazov a rodičov). My sme takto s vianočným 

programom pre deti navštívili 3 materské školy a 5 základných škôl, počas ktorých bolo rozdaných okolo 

700 vianočných darčekov len v našej lokalite. 

 Ďalšie projekty, ktoré OM Moldavsko každoročne v zimnom období robí sú Pomoc sociálne 

slabším rodinám s oblečením pre deti a projekt Potravinové balíčky. Často sú to rodiny detí, ktoré 

navštevujú denné centrá. Takmer pri každej návšteve rodiny s takýmto balíčkom je zvestované 

evanjelium a rodičia sú pozývaní do kostola. 

Vďaky: Za dobrú adaptáciu na dedinské prostredie. Za všetky deti, ktoré počas Vianočných programov mohli počuť 

evanjelium. Za rýchle osvojenie si jazyka. Bežnú komunikáciu zvládam takmer plynulo, čo je po 4 mesiacoch naozaj zázrak. 

Prosby: Za rodiny detí, ktoré pravidelne navštevujú denné centrá. Za ochranu detí (mnohé pochádzajú z rozvrátených rodín, 

z rodín kde rodičia majú problém s alkoholom,...). Za našu službu, ktorú robíme – za múdrosť a vedenie Duchom Svätým 

pri práci s deťmi, tínedžermi, ale aj staršími. 

 (Mt 1,23)

Micleuşeni              Huzun            Lozova 

Ak máte záujem o viac informácií o našej službe, 

nebojte sa opýtať, napíšte mi email alebo aj list.  

mailto:katka.svrckova@gmail.com

