
          31. 10. 2017 v Dnipru 

Sláva Ježíši Kristu, 

Pozdrav Vám, bratřím a sestrám v České zemi z Ukrajiny. 

Přes své přátele se obracím na Vás s prosbou o pomoc. 

Mám již několik let svěřenou farnost sv. Panteleimona v Dnipropetrovsku, která je financována 
pouze ze skromných příjmů místních členů řeckokatolické církve. Během Komunistického režimu byli 
naši křesťané velmi pronásledování a nuceni buď svou víru opustit, nebo přestoupit k pravoslaví, 
které bylo poplatné politickému režimu. Dnes je již v naší zemi oficiálně svoboda, ale často panuje 
nevraživost a bolestné napětí mezi těmito církvemi, protože Pravoslaví se mohlo rozvíjet a bylo také 
finančně podporováno i během Komunistické vlády, kdežto řeckokatolické chrámy byli nejenže 
zanedbávány, ale i účelově ničeny.  Protože velká část řeckokatolíků byla v minulosti zlikvidována, je 
nás dnes malá hrstka, a není v našich možnostech stavět nové chrámy, dokonce mnohdy ani 
nemůžeme stávající chrámy a kaple opravovat, a tak chátrají. 

Na vesnicích často chrám chybí, a tak se lidé scházívají ve stodolách nebo v domech věřících, 
aby slavili svatou Liturgii (mši svatou – pozn. překl.) nebo se jen tak společně modlili růženec. 

U nás v Dnipru (takřka s milionem obyvatel, kde většina žije v garsonkách nebo malých 
městských bytech) možnost větších prostor, kde bychom se mohli společně scházet pro svatou 
Liturgii, nemáme. Proto jsme situaci vyřešili tak, že spolu s křesťany naší farnosti pronajímáme 
prostory jakoby dvou bytů v jednom patře bytového domu, a po menších stavebních úpravách tak 
vznikl prostor, aby pojal všechny naše věřící. Je to provizorní řešení, a třebaže na sebe všichni při 
slavení svaté Liturgie nevidíme, alespoň mohou být všichni věřící v teple. 

Před nedávnem se však ozval majitel bytovky, že chce byty prodat. Takže buď naše dva byty od 
něj odkoupíme (máme předkupní právo) nebo se musíme vystěhovat a uvolnit byty jiným 
zájemcům. Tato informace byla pro nás velkou ranou. Nemáme tolik prostředků, abychom pro nás 
tak významné prostory odkoupili. Ale děláme všechno pro to, abychom našetřili co nejvíc do daného 
termínu a mohli majiteli prokázat, že o byty máme opravdu zájem. Možná je to pro Vás 
nepochopitelné, ale je to náš Chrám. Mnozí ze starých lidí si našli alespoň drobnou práci, aby alespoň 
trošku dopomohli. 

Já jsem před rokem prodělal komplikovanou rakovinu střeva, dnes mám vývod, ale už jsem na 
tom lépe, takže se také snažím přispět a alespoň trochu pracuji z domu – šiji a opravuji kabáty a 
šaty a výdělkem přispívám do společné pokladny farnosti.  

Nicméně při průměrné výplatě 2.800 – 3.200 UAH (ukrajinských hřiven) spoříme velmi-velmi 
pomalu. Majitel bytu nás již upozorňuje na blížící se termín v polovině měsíce prosince. Proto jsem 
se odvážil k tomuto kroku se snahou poprosit Vás o pomoc. 

 

Prosím, jestli nám můžete jakoukoliv částkou pomoci k tomu, abychom mohli mít svůj Chrám, 
pomozte prosím. Budeme opravdu velmi vděčni za jakoukoliv pomoc. Prosím, neste nás též ve 
svých modlitbách. Po své nemoci se někdy cítím velmi slabý a prožívám, jak jsem v této situaci malý. 

 

Ať milosrdný Hospodin žehná Vám i Vašim dětem a rodinám, nechť Vás Přesvatá Bohorodička chrání 
a vede ke svému Synu Ježíši. Vnáším Vás do svým modliteb. 

 

Děkuji Vám srdečně, 

o. Nikanor Mykolaj Vyšniveckyj,  

kněz farnosti sv. Panteleimona v Dnipru  


