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Dedinka Micleuşeni po zimnom období akoby ožila. Cesty uschli a objavili sa na nich ľudia, 
ktorých som nikdy pred tým nevidela. No oni zjavne vedia o obyvateľoch v ich minipriestore všetko.  
Takmer každý tu vie, kto sme, a tak sa neraz pristaví a zisťuje viac podrobností. 

V uplynulom mesiaci sa skončili projekty s drevom a balíčkami s jedlom. Rozbehli sa však dva 
nové. Projekt so semienkami a projekt s automatickými práčkami. Ja osobne som mala možnosť 
navštíviť dve rodiny, do ktorých sme vďaka darcom z rôznych krajín mohli venovať práčku. Keďže 
v domoch nie je tečúca voda, práčky boli špeciálne (vodu do nich musíte naliať ručne). 

  

 

Dorina píše ďakovný list 

Rodina Ungureanu 

Rodina Boldurescu 

Rodina Ungureanu 

V tejto rodine žije 8 členov. Majiteľ domu je pravdepodobne  

starší muž (Dumitru), ktorý je chorý a má problem s očami. Žije spoločne 

s jeho synom (Ilie). Ilie je ženatý a spolu s jeho ženou (Eugenia) majú 4  

deti: Veronica (20), Maria (19), Vasilii (16) a Svetlana (10). Veronica má 

malého syna, menom Dorin (6 mesiacov). So svojím synom tu žije, 

pretože Dorinov otec sa o neho nestará, nechce ho ani len poznať. 

Veronica pracovala istý čas v hlavnom meste Chisinau ako čašníčka spolu 

s jej mladšou sestrou, no teraz sú obe doma. Jediná osoba z celej 

domácnosti, ktorá počas zimy pracovala, bol Ilie. Bol zamestnaný ako 

kurič v škole. V súčasnosti rodinný príjem zabezpečuje Dumitrov 

dôchodok a príspevok na dieťa, čo znamená, že mesačne má táto rodina 

1800 lei, a teda asi 100 €. Táto suma však pre 8-člennú rodinu ani 

zďaleka nestačí, takže práčke sa veľmi tešili. 

 Rodina Boldurescu 

Po príchode do tejto rodiny, sme našli doma mamu (Viorica) s jej 

4 deťmi: Dorina (12), Viorica (11), Vadim (8) a Maxim (5). Keďže projekt 

je financovaný zo zahraničia, bolo potrebné vyplniť niekoľko formulárov. 

Viorica požiadala Dorinu, aby písala ona, pretože pravdepodobne v jej 

detstve nemala príležitosť dostať kvalitné vzdelanie. Jej manžel (Vladic) 

nebol doma. Nachádzal sa niekde v dedine, kde každodenne hľadá 

prácu. Je niečo ako pomocník pri všetkom, čo ľudia v dedine potrebujú. 

Jeho mzdu prijíma denne na rôznych miestach za rôzne druhy práce, ako 

sú pomoc pri stavbe domu, či pomoc v záhrade. Najstaršia dcéra tiež 

nebola doma. Je tehotná a žije striedavo so svojim partnerom alebo 

doma. Nie je vydatá, no nakoľko žije so svojim partnerom, jej matka ich 

vzťah prezentuje ako manželstvo. Po mojich niekoľkých nechápavých 

otázkach, vysvetľuje situáciu nasledovne. Svadbu chcú mať, keď sa dieťa 

narodí. Z finančných dôvodov sa rozhodli spojiť krst dieťaťa so svadbou. 

Finančná situácia rodiny je veľmi rozmanitá každý mesiac; je závislá 

na počte dní, počas ktorých otec rodiny pracuje.  

Od našej návštevy Viorica (11) začala takmer denne prichádzať 

do denného detského centra. Môžete sa modliť, aby to, čo má možnosť 

v centre počuť o Pánovi Ježišovi, prinieslo zmenu do jej života. 

 

Mládež zapojená do projektu 

so semienkami 
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„Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás.“ 

Vďaky: V dennom detskom centrum v Huzun sa zvýšil počet detí na takmer 30. (Na začiatku našej služby, ich bolo okolo 15.) 

Prosby: Za obe rodiny, ktoré dostali práčku. Za zmenu ich životov nielen po materiálnej, ale hlavne po duchovnej stránke. 

Špeciálne za Vioricu, ktorá začala navštevovať denné centrum. 

Program Challenge into mission sa blíži ku koncu. Jedna skupina sa nachádza v dedine, kde každý večer prichádza mládež, 

ktorá sa zabáva hádzaním kameňov do okien kostola, čo ohrozuje 

bezpečnosť skupiny. Modlite sa prosím za ich ochranu. 

 (1 Pt 5, 7)

Ak máte záujem o viac informácií o našej službe, 

nebojte sa opýtať, napíšte mi email alebo aj list.  

Aby ste si nemysleli, že iba pracujeme, občas máme aj voľno. Počas veľkonočného víkendu som 

bola pozvaná do jednej rodiny na severe Moldavska. Po takmer 4 hodinách cesty v minibuse som sa 

ocitla v dedinke Caracuşeni Vechi. Rahela, dievča ktoré ma pozvalo do ich rodiny mi však vopred 

neprezradilo, že má 12 súrodencov.  V rodine vládla príjemná atmosféra. Napriek veľkému počtu detí, 

nebolo počuť žiadne hádky, iba občasný plač najmenšej Karolíny (9 mesiacov). Staršie deti sa starali 

o mladšie. No a kde sú malé deti o zábavu je vždy postarané. Od prehliadky domu až po rôzne ukážky 

hry na harmonike, či gymnastické cviky. V sobotu poobede sa Rahela rozhodla, že nám ukáže dedinu 

a jej okolie. Keďže sever Moldavska je blízko ukrajinskej hranice, ľudia tam často odchádzajú za prácou, 

kde majú dobrý príjem. Následne sa vracajú domov, kde si stavajú obrovské domy. Sever Moldavska je 

teda po finančnej stránke na tom o niečo lepšie ako stred, či juh. Našli sme tu niekoľko naozaj krásnych 

domov, v ktorých však často býva jeden alebo dvaja ľudia. 

  

Veľkonočné sviatky v Moldavsku pokračujú „Sviatkami mŕtvych“, kedy 

týždeň po Veľkej noci ľudia prichádzajú na cintoríny s obrovským nákupom rôzneho 

jedla, oblečenia, kuchynských vecí. Na cintoríne majú niečo ako piknik, počas 

ktorého rozdávajú oblečenie, veci do kuchyne alebo iné darčeky ďalším ľuďom – v 

mene duše zosnulého. Mnohí Moldavci túto slávnosť očakávajú viac ako samotnú 

Veľkú noc, pretože prichádzajú domov s množstvom nových vecí – darčekov, ako na 

Vianoce. No ja som sa rozhodla ešte s niekoľkými ďalšími OM-ákmi, že radšej voľný 

deň strávime na výlete. Navštívili sme jedno z najznámejších miest Moldavska, 

Orhei Vech, kde sa nachádza kláštor, v ktorom sa ukrývali kresťania počas tureckých 

nájazdov. 

 

       Časť Rahelinej rodiny       Na prechádzke za dedinou 
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