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Když zasáhne katastrofa málo rozvinutou 
oblast – jako v případě nedávného cyklonu a povodní 
v Malawi – , ocitnou se zranitelné lidi na pokraji života 
a smrti. Vaše rychlá a velkorysá odezva pomohla Feed 
The Hungry a jejím církevním partnerům v Malawi 
rychle distribuovat téměř jeden milion potravinových 
dávek pro děti a rodiny, které přišly o své domovy.
Možnost předat potraviny zoufalým obyvatelům oblasti 
otevřela dveře naději. Naše pomocné týmy v Malawi 
měly možnost sdílet Ježíšovu lásku a na setkáních 
pod širým nebem rozdávat Bible a tištěné brožurky 
evangelia v místním jazyce – čičevštině.

Stovky lidí učinily vyznání víry a modlíme se, aby 
mnoho dalších poznalo Ježíše osobně i uprostřed této 
katastrofy.

Naše týmy stále tvrdě pracují, aby zajistily pomoc lidem 
postiženým přírodní katastrofou, a odvádějí opravdu 
skvělou práci. Modli se, prosím, abychom nadále měli 
možnost posílat nouzové dodávky potravin a přinášet 
evangelium, a pomoci tak postižené komunitě k co 
nejrychlejšímu obnovení.

Přinášíme

JÍDLO a VÍRU

„Během dopravy potravin do zasažených oblastí míjíme při 
projíždění Khombwe muže s Biblí v ruce. Dostal ji na našem 
distribučním místě a od té doby si v ní každý den čte. Děkoval nám 
i Bohu za jídlo, které pro jeho rodinu přišlo právě včas, a radostně 
nám svědčil: „Jsem proměněný člověk!“

„Nedaleko místa, kde před povodní stávaly domovy místních 
obyvatel, si dnes lidé staví prozatímní přístřešky z bambusu a trávy, 

aby měly jejich děti alespoň nějakou střechu nad hlavou.“

„Doposud se nám podařilo pomoci 255 domácnostem v Chisamba 
a 325 domácnostem v Kaleso. “

„Shromáždili jsme 
pastory, aby kázali 
v zaplavených 
oblastech, ze 
kterých pocházejí, 
i v utečeneckých 
táborech, kam 
přinášejí potraviny. 
Prosím, modli se 
za nás, abychom se 
dostali i k obětem 
povodní nacházejícím 
se hluboko v údolí.“

MALAWI:
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Uganda:
Naděje povstává

Do uprchlických táborů v Ugandě 

stále přicházejí tisíce dětí prchajících ze svých 

domovů přes hranice. Na útěk se vydaly poté, 

co do jejich vesnice přišli vojáci a začali střílet 

a zabíjet. Mnohé z nich tak byly odděleny od 

svých rodičů. Jejich otcové byli zabiti nebo se 

museli stát vojáky. Ve snaze se zachránit utíkají 

také matky, ale cestou často ztrácejí kontakt se 

svými dětmi. Mnoho dětí přichází ve skupinách 

vedených laskavým dospělým, který se o ně 

během cesty staral. 

Po příchodu do táborů najdou děti útočiště 

v některé z mnoha škol, kde sloužíme a denně 

jim poskytujeme jídlo. 

Je to díky Tvé podpoře, že nasycené mohou 

snadněji odolávat nemocem, chodit do školy, 

mít dobré křesťanské vyučování a růst v 

poznání Boha, který je sytí skrze přátele z Feed 

The Hungry. Děkuji! 

Některé školy mají více než 5000 dětí, jiné jsou 

mnohem menší. Dvě hodiny cesty severně od 

města Kampala se nachází škola pro neslyšící 

děti Boanerges Deaf Initiative, pojmenovaná 

po učednících Jakubovi a Janovi, které Ježíš 

nazýval Synové hromu – Boanerges. Je to 

srdečné a vřelé místo.

V Ugandě jsou neslyšící kvůli svému postižení 

označovaní za blázny. Nezřídka se jich jejich 

rodiče vzdávají. V této škole se jich ujímá její 

vedoucí Joel, který roky sám sháněl jídlo pro 

děti bojující o život i zdraví. V současnosti má 

škola 65 dětí a i Ty jsi součástí tohoto úžasného 

díla. 

Joel otevřel školu po tragické smrti svého 

neslyšícího bratra, který byl obviněn z krádeže 

a zabit, protože nemohl prokázat svou nevinu. 

Joel je vzdělaný muž, který by mohl žít ve 

velkém městě nebo někde ve Spojených 

státech, ale místo toho se stará o školní rodinu 

plnou dětí. Rodiče i tamní policie k němu 

přivádí hluché děti. Je mezi nimi i Jonathan, 

který byl dříve přivázaný ke stromu jako zvíře 

a žil ze zbytků, které mu někdo hodil. Nyní je 

ve škole, kde může rozvíjet svou zvídavost 

a inteligenci.

Joel mi řekl, že jídlo, které v minulosti dětem 

dával, bylo velmi špatné. Děti kvůli němu byly 

často nemocné. Musel potom dávat mnoho 

peněz za léky a péči lékařů. Kromě toho se 

nemoci mezi dětmi také velmi rychle šířily. 

Od té doby, co děti dostávají jídlo od Feed The 

Hungy, jsou zdravé.

A tak bych mohl pokračovat s dalšími příběhy 

dětí z různých částí světa. Myslím ale, že teď už 

vidíš, že jsi důležitou součástí pomoci, naděje 

a života, který Bůh těmto lidem přináší. 

Nepřestávám žasnout nad tím, jak si nás 

společně Bůh používá.

 Stefan Radelich

Situace mezi uprchlíky 

a dětmi ve škole, která 

přináší naději
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Žijeme v místech, kde můžeme bez problémů 

komunikovat se svými přáteli vzdálenými tisíce 

kilometrů. Dokonce i prostřednictvím videohovorů. 

Je proto těžké si představit, že stále existují místa, 

kam se evangelium ještě nemělo šanci dostat.

Přesto taková místa existují a naše partnerská 

organizace River Mission International (RMI) 

právě v jedné takové oblasti slouží: 

jde o domorodý kmen Tolupanů 

rozptýlený v horách Hondurasu.

Tento kmen je žije v natolik odlehlých 

a nedostupných místech, že nemá 

šanci dostat se k nějaké vládní nebo 

humanitární pomoci. Lidé tohoto 

kmene mají mnoho tradičních 

zvyků, kvůli kterým jsou ignorováni 

a vyloučeni ze společnosti. Chudoba, 

nemoci a hlad jsou pro ně děsivou 

realitou. Současně pociťují i hluboký duchovní 

hlad, ale jen několik starších lidí někdy slyšelo 

o Ježíši. Vedoucí kmene mají obavy o fyzické 

i morální zdraví svého lidu.

S radostí můžeme oznámit, že začátkem září začalo 

Feed The Hungry spolupracovat s RMI, aby mohlo 

poskytnout denní stravu pro 500 dětí kmene 

Tolupan. Spolu s jídlem mají děti také možnost slyšet 

biblické příběhy a členové RMI se za ně modlí. Starší 

kmene jsou nadšení z přínosu, který májí dodávky 

jídla spojené s poselstvím o Ježíši.

Honduras: NOVÉ MISIJNÍ POLE

Prosím, modli se, aby mnoho 

dětí poznalo Ježíše Krista a směle 

sdílelo Jeho lásku s ostatními lidmi 

svého kmene.

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ



Tvá podpora programu Krmte hladové v roce 2018 pomohla

Tato čísla reprezentují vše dobré, co jsi udělal. 
 Každé jídlo změní život hladového dítěte. Každá Bible nebo modlitba jim přináší naději.    

 Pokaždé když slyší o Ježíši, ví, že jsou hluboce milované.

rozdat 80 201 530 
porcí jídla

spolupracovat s 913 
církvemi, školami 

a sirotčinci

sloužit chudým 
v 21 zemích

sdílet Ježíšovu 
lásku s více než 
240 000 dětmi

V Hondurasu žije desetiletý 

chlapec Jesseth. Po většinu svého 

života měl ve svém srdci touhu po 

Božím slovu, a proto si před rokem 

začal šetřit peníze na vlastní Bibli. 

Potřeboval našetřit 480 lempiras, což 

je asi 460 českých korun.

Pracoval velmi tvrdě a šetřil si každý 

vydělaný peníz. Když byl velmi blízko 

cílové částce, ocitla se jeho rodina v 

nouzové situaci. Jesseth se rozhodl 

svých vydělaných peněz vzdát pro 

potřeby rodiny a začal si znovu šetřit 

na Bibli.

O chlapci se dozvěděl Carlos z Feed 

The Hungry a hned mu bylo jasné, 

že si zaslouží dostat dětskou Bibli, 

kterou Feed The Hungry rozdává. 

Když Jesseth Bibli dostal, vzal 

našetřené peníze a daroval je církvi, 

aby skrze ně pomohla dalším dětem.

Chlapec podle Božího srdce

ODESÍLATEL:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

FEED THE HUNGRY
nadační fond Krmte hladové
P. O. Box 39
Praha 5  158 00
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Není den, kdy by organizace Feed The Hungry nezajistila hodnotné porce jídla dětem v nejchudších 

částech světa. Nikdy bychom to však nedokázali bez pomocí lidí, jako jsi Ty. 

Prosím, zda by ses mohl modlit a zvážit, jestli se stát 
pravidelným měsíčním partnerem?

Měsíční dar ve výši 600 Kč na jeden měsíc nasytí 5 dětí. Nejen fyzicky, ale i duchovně. Dar 1 200 korun 

nasytí 10 dětí a pomůže jim zažít plný život v Ježíši Kristu. 

Připojit se je snadné. Svůj dar můžeš zasílat prostřednictvím trvalého příkazu ze svého účtu na účet 

Feed The Hungry uvedený níže. Pokud chceš dostávat informace o tom, kde a jak Tvé dary pomáha-

jí, pošli nám svou adresu nebo email a my Tě rádi budeme informovat. Díky tomu se spolu s námi 

budeš moci také konkrétně modlit za děti, kterým sloužíme, naše spolupracovníky, za situace, kterým 

musíme čelit. Svůj závazek můžeš kdykoliv změnit nebo zrušit. 

Pokud bys měl otázky nebo potřeboval potvrzení o daru za účelem odečtu od základu daně, spoj se 

s námi.

Díky za Tvou věrnost. Společně bojujeme proti hladu a přinášíme naději o Ježíši Kristu strádajícím 

dětem po celém světě. 

„Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, 

        co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ (2. Korintským 9:8 )

PROSÍM, 
PŘIPOJ SE K NÁM

ODPOVĚDNÍ KARTA PRO PROGRAM KRMTE HLADOVÉ

□ ANO, chci dostávat dopisy a zpravodaj. Posílejte je na moji adresu na druhé straně

□ ANO, chci dostávat newsletter na emailovou adresu ...............................................................

□ ANO, chci pomáhat hladovějícím částkou ..........................................Kč měsíčně

□ ANO, chci informace o možnosti být ZÁSTUPCEM HLADOVÝCH ve svém sboru

Daniel Skokan, ředitel Feed Th e Hungry (Krmte hladové)


