
Poděkování otce Nikanora za dar na zakoupení bytu pro slavení bohoslužeb 
 

15. 12. 2017 v Dnipru 

Sláva Ježíši Kristu, 

Pozdrav Vám, bratřím a sestrám v České zemi z Ukrajiny v čase předvánočním. Opět se na Vás obracím 
přes své přátele. Nyní však s nevyslovitelným díkem a radostí v srdci.  

Dne 13. 12. 2017 byla naší farnosti sv. Panteleimona v Dnipropetrovsku předána z rukou Oleha a 
Michaely obálka s Vaším  přeštědrým darem 158.000 hřiven. Nechtěl jsem uvěřit, že je to pravda. 
Neumím si představit, kolik Vás tento velkorysý dar stál. Vím, že zimní čas je náročný. Máte své rodiny, 
které musíte zajistit teplem, a vím dobře, že uhlí nebo dřevo pro zimní měsíce není vůbec levná 
záležitost. Také jistě chcete oslavit narození Kristovo radostmi a štědrým stolem pro Vaše drahé.  
A v tomto finančně těžkém období jste se štědrou myslí otevřeli svá srdce a dokázali vzpomenout i na své 
bratry a sestry v Ukrajině! Jak velkorysý dar! Otci Petrovi bratrské objetí a nesmírně vděčný pozdrav za 
jeho starostlivost a vnímavé srdce k nám. Míša pověděla, jak tato štědrá pomoc vzešla z jeho nápadu!  
Ať Bůh požehná jeho kněžské službě a dává rozkvést jeho obětem. 

Bůh ať Vám všem odplatí Vaši štědrost. Myslíme na Vás v našich modlitbách a neseme Vás v přesvaté 
Oběti svaté Liturgie. Díky Vám bude již brzy možné slavit toto Tajemství v místě nám tolik drahém beze 
strachu, že nám jej někdo vezme. Bohu nesmírné díky a Vám Boží požehnání po celý Váš život! 

Již jsem podepsal žádost o naše svaté prostory a nyní mě čekají mnohá úřední vyřizování. Neumíte si 
představit, s jakou radostí všechna ta místa obcházím. Kéž bych Vám směl někdy poděkovat osobně. 
Vzhledem k mému zdravotnímu stavu to však zřejmě nebude možné. Ale buďte si jisti našimi modlitbami  
a vděčností, kterou neumím slovy vyjádřit.  

Navíc ještě z Vašeho štědrého daru byla možnost pomoci několika nejchudším rodinám, které by si bez 
Vaší pomoci nemohli dovolit zaplatit teplo na zimu, a taky jednomu spolubratrovi na vesnici, který 
zajišťuje kněžskou pomoc v okolí Dnipra. Sám bych při svém stavu nemohl všechny své děti obsáhnout. 

Kéž dobrý Hospodin odplatí Vaši štědrost, požehná Vám i Vašim dětem, a dopřeje, aby se malý Ježíš 
narodil do Vašich rodin a byl jejich Králem navěky. Přesvatá Bohorodička ať Vás přednáší neustále  
před svého Syna Ježíše po celý nový rok. Buďte si jisti našimi modlitbami.  
 

Vděčné díky a upřímný pozdrav Vám všem, o. Nikanor Mykolaj Vyšniveckyj  

kněz farnosti sv. Panteleimona v Dnipru  
 

Byla vybrána celková částka 126. 000,- Kč, která byla převedena přes eura na hřivny. 158.000 UAH   

Jednotlivé položky v celkové sumě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky vám všem za štědrost, o. Petr Kuník 

Odry 

Mankovice  

Veselí  

Spálov 

Véska 

Dobešov 

32.400,- 

  5.000,- 

  1.000,- 

25.000,- 

  4.000.- 

     600,- 

Mariánské Hory 

(o. Vladimír Schmidt) 

Ostrava Starý Bělá 

(o. Bohuslav Novák) 

 

soukromé dary 

 

30.000,- 

 

16.000,- 

 

 

  7.000,- 

  5.000,- 


