
Drahí duchovní! Bratia a sestry, ktorí pomáhate a prispievate!

Predsedníctvo  synody  Reformovanej  kresťanskej  cirkvi  na  Slovensku  naďalej  so
znepokojením a súcitom sleduje vývoj rusko-ukrajinského vojnového konfliktu. Na základe
Kristovho poverenia sa snažíme poskytnúť pomocnú ruku všetkým tým, ktorí sú v núdzi
a potrebujú  pomoc.  V záujme  konkrétnej  realizácie  sme  vytvorili  krízový  štáb,  úlohou
ktorého  je  priebežne  sledovať  situáciu,  koordinovať  aktivity  pomoci  našej  cirkvi,
respektíve poskytovať informácie tak pre vedenie cirkvi, ako aj pre záujemcov. Krízový
štáb môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: fugio2022@gmail.com.

Tento  obežník  bol  zostavený  na  základe  aktuálnych  informácií.  V zmysle  toho  cirkev
naďalej  žiada  spoločenstvá  cirkevných  zborov,  aby  podľa  možnosti  prispeli  k  pomoci
utečencom  a  trpiacim  súžením  vojny.  Uprednostňujeme  finančnú  zbierku,  nakoľko
práve ňou môžeme rýchlo reagovať na aktuálne požiadavky tých, ktorí našu pomoc
najviac  potrebujú.  Finančná  zbierka  je  priebežná  a  každý  týždeň  v  stredu  je
vyhodnocovaná za uplynulý týždeň a nasmerovaná na miesto určenia. Finančné príspevky
môžete zasielať na účet Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku:
SK15 0200 0000 0025 4004 5751. Ako poznámku prosíme uviesť slovo: „UKRAJINA“.

Súčasne sme vďační každému, kto vykonáva zbierku potravinovej pomoci a drogérie. V
každom prípade tieto zbierky sú veľmi dôležité a na mieste, nakoľko toho času práve nimi
pomáhame utečencom prekračujúcim hranice, ale taktiež napĺňame provizórne sklady, aby
v prípade blížiacej sa humanitárnej katastrofy na Ukrajine, sme vedeli nedostatok tovaru
ihneď kompenzovať.  Chvála Bohu, a ďakujúc našim prispievateľom, toho času sú tieto
sklady naplnené. Samozrejme naďalej ochotne prijímame trvanlivé potraviny, drogériu, ako
aj  zdravotnícke potreby. Cirkevno- diplomatickou cestou – a v tom je nám nápomocná
Diakonia reformovanej cirkvi v Maďarsku – aj tieto príspevky doručíme na miesto určenia,
ubezpečujúc tým všetkých prispievateľov, že tieto zásoby bezpečne a cielene by sa mali
dostať cez hranicu.

Srdečne ďakujeme každému cirkevnému zboru a fyzickej  osobe,  ktorí  svoje ubytovacie
kapacity  ponúkli  utečencom.  Umiestňovanie  ľudí  a obsadzovanie  ponúknutých
ubytovacích kapacít pomôže koordinovať krízový štáb našej cirkvi. V záujme rozšírenia
ubytovacích kapacít, ďalšie kapacity môžete ponúknuť prostredníctvom hore uvedenej e-
mailovel adresy. 

Naďalej hľadáme dobrovoľníkov, –  môžu sa hlásiť taktiež na uvedenej e-mailovej  adrese
krízového štábu – ktorí by radi pomáhali pri výrobe balíkov pre utečencov, alebo konkrétny
deň vypomáhali pri hraniciach alebo v niektorom ubytovacom zariadení; poprípade vedeli
autom zabezpečiť prepravu osôb alebo tovaru. Žiadame, aby v písomnej prihláške uviedli,
ktorú formu dobrovoľníckej činnosti by vedeli zabezpečiť.

V  zomknutí je sila, preto prosme Hospodina, aby našu službu požehnal. Našim bratom
a sestrám ďakujeme zato,  že obstáli  v týchto krušných časoch. Súčasne pri  poskytovaní
hmotnej pomoci neochabujme v neprestajnej modlitbe, nezabúdajme, že tento núdzový stav
môže ukončiť aby pokoj prichádzajúci od Boha.

V Rimavskej Sobote, dňa 2. marca 2022.

Nech Božia milosť a Jeho požehnanie zostáva s Vami!

 Ferenc  Porubán                    Róbert Géresi 
 generálny kurátor                   biskup 
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