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Děkuji Ti, že pomáháš dětem, jako 
je Juanita, aby mohly důvěřovat 
Ježíšovým slovům:

„Nikdy tě neopustím…“

rátce poté, co se Juanita narodila, ji její matka položila do 
krabice od bot, kterou našla mezi odpadky obklopující její dům.

Potom vzala Juanitu do místní nemocnice a nechala ji tam, aby 
vyrůstala bez matky. 

Díky přátelům, jako jsi Ty, dostátá nyní Juanita každý den teplé jídlo 
v jednom z křesťanských center a poznává, jak moc ji Ježíš miluje. 
Nyní je jí 9 let a její srdce je plné naděje.

Ačkoli Juanitu opustila matka, Tvoje pomoc jí pomohla poznat, že 
může najít pokoj v Božím zaslíbení, které je zapsáno v Židům 13:5: 

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě 
nezřeknu.“ 

Děkuji Ti za to, že pomáháš dětem v podobné situaci jako Juanita 
zažít Boží dobrotu a najít odpočinutí v jeho lásce.

Chci Tě poprosit, aby ses nadále modlil za tisíce dětí, které
na nasycení stále ještě čekají. V současné době má 
organizace Krmte hladové seznam dalších 5000 dětí 
v Nikaragui, které potřebují pomoc.

Víme ale, že společně se soucitnými přáteli, jakým jsi 
i Ty, můžeme každému dítěti dopřát plnohodnotný 
a naplněný život.

NOVÍ 
VEDOUCÍ 

V UGANDĚ
díky tvé pomoci

K

Patrick je hlavním učitelem 

Základní školy Victory v Ugandě, 

kam přichází mnoho hladových 

studentů z chudých rodin. Tvoje 

podpora pomáhá poskytnout 

potraviny těmto znevýhodněným 

studentům, kteří se pak mohou 

soustředit na učení, vymanit se 

z chudoby a vést svou rodinu 

i národ k lepší budoucnosti.

Patrik říká: 

„Chceme s Boží bázní 

a láskou budovat v nové 

generaci náboženské 

vedoucí. Věříme, že 

Boží bázeň je počátkem 

moudrosti. Bez Boha 

žádnou modrost nemáme. 

On je dárcem všeho.  

Dítětem, jehož život se díky Tvé 

pomoci proměňuje, je Ethan. 

Chce pokračovat v Patrickových 

stopách a také se stát učitelem: 

„Pokaždé když se najím, 

se stávám chytřejším. 

Dává mi to nový život. 

Ukazuje mi to, kým budu 

v budoucnosti.“

Děkuji Ti, že pomáháš 

vychovávat nové učitele 

a měnit budoucnost dětí, 

jako je Ethan, 

nadějí a Boží 

moudrostí.

ako Juuaannittaa

eeréé

,

jako je Ethan,

nanadějí a Boží í 

momoududrostí.í.
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oté co jižní Afriku zasáhlo zničující sucho, 
mezi lidi nejvíce postižené nedostatkem 

jídla patřily děti z Malawi. Když však škůdci 
přezdívaní jako „armádní červy“ pohltily většinu 
z už tak malého množství jídla, potravinová 
krize v Malawi dosáhla kritické úrovně.

Tvoje podpora pomáhá každý den nasytit 25 
000 obyvatel Malawi – zvláště ženy, děti a staré 
lidi – a přinášet jim poselství Ježíšovy lásky.

Mnoho z potřeb-
ných pochází 
z muslimských 
rodin a poselství 
evangelia slyší 
úplně poprvé. 
Díky Boží milosti 
se někteří z nich 
rozhodli přijmout 
Ježíše Krista jako 
svého Spasitele.

Jedním z dětí, ke 
kterému se díky 

Tobě dostala pomoc, je Levison.

Levison se narodil HIV pozitivní. Oba jeho 
rodiče zemřeli a chlapec zůstal se svým strý-
cem. Když jsme se s ním poprvé setkali, byl to 
hladový 14 letý kluk, který odešel ze školy, a aby 
se mohl živit pálením větví na dřevěné uhlí 
a jeho prodejem.

Díky starostlivým přátelům, jako jsi Ty, teď Levis 
říká:

„Žiju šťastně od té doby, 
kdy jsem začal dostávat 
jídlo od organizace Krmte 
hladové. Nastoupil jsem 
na základní školu a jsem 
v 6. ročníku. Už nemusím 
pálit dřevo jako předtím. 
Hladovění je minulostí. 
Jím velmi dobře a moje 
zdraví je každým dnem 
lepší.“

Levison společně s dalšími 25 000 lidí z Malawi 
už nemusí hladovět, protože dostává jídlo, které 
jste pomohli zajistit. Nicméně počet lidí, kteří 
nadále čelí hladu, neustále stoupá.

Proto jsem velmi vděčný za Tvou nepřetrži-
tou podporu. Za to, že přinášíš jídlo a naději 
hladovým lidem na jihu Afriky i na dalších mís-
tech světa. Díky Tvé štědrosti děti jako Levison 
mohou poznávat Ježíše, chodit do školy, být 
syté, zdravé a mít naději. 

pro hladové 
                děti z Malawi
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Seděl jsem ve stínu a pozoroval 
jsem tři malé děti, které ke mě 
přicházely. 

Každé neslo v podpaží otep dříví, 
které složily u ohně, na kterém 
se vařilo jídlo. Poté se posadily 
na zem, vzaly si do rukou misku 
a čekaly, až bude jídlo hotové. 
Zeptal jsem se učitele, proč 
to udělaly. Odpověděl mi, že 
neberou jídlo jako samozřejmost, 
ale že si váží jídla i lidí, kteří jim 
ho navzdory různým překážkám 
přinášejí. Chtějí jim to nějakým 
způsobem vrátit. Jednou možností 
je přinést otep dříví na oheň.

Jejich pokorný přístup mě zahřál 
u srdce. Nepociťovaly žádné 
nároky, jen vděčnost za jídlo, 
kterého se jim dostávalo. Chci Ti 
poděkovat za nasycení těchto 
vzácných dětí.
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Stefan Radelich, President

Drahý příteli,

vím, že ses k nám připojil ve víře, 
že žádné dítě by nemělo jít spát hladové – a že každé dítě si zaslouží 
možnost získat vzdělání a zažít lásku Ježíše Krista.

Nicméně jak všichni víme, tisíce dětí v Malawi, Nikaragui 
a  Ugandě tyto možnosti nemají.

Místo toho, aby se učily ve školách, bojují o přežití na ulicích. 
Místo toho, aby se posadily k jídlu, prohrabují se odpadky, jestli v 
nich nenajdou něco k jídlu nebo něco, co by se dalo prodat. A místo 
toho, aby poznávaly lásku svého Stvořitele, věří lži, že nemají žádnou 
hodnotu.

Proto jsem také vděčný za Tvou pomoc. Jak ses mohl dočíst ve 
zpravodaji, Tvé dary proměňují životy tisíců dětí pomocí jídla, vzdělání 
a evangelia Ježíše Krista.

Nikdy nebudu moci říct dostatečně velké „děkuji“.

Děkuji, že pomáháš těm, kteří jsou 
považováni za „nejposlednější z 
posledních“, pomáháš jim objevovat, 
že jejich hodnota je větší, než si 
mysleli a věřili. Děkuji, že jim pomáháš 
odhalovat plnost pro jejich těla, duše 
i mysli skrze víru v Ježíše. 

Protože s plným bříškem se žije lépe.

                     

Dopis 
od Stefana

Feed The Hungry, 

nadační fond 

 Krmte hladové

P. O. Box 49

158 00 Praha 5

www.krmtehladove.cz

Navštivte nás na Facebooku

facebook.com/krmtehladove
Navštivte nás na Twitteru

twitter.com/FeedTheHungry

Podívejte se na videa na YouTube

youtube.com/FeedTheHungryUSA


