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Tvůj celosvětový
vliv

Pro tebe od
Stefana Radelicha

 race, 14-ti letá utečenkyně v Ugandě, je jednou 
ze 150 239 dětí žijících ve světově nejchudších 

zemích, které nalézají naději na naplněný život skrze 
Krmte hladové – a to díky tobě.

Mladá Grace a její rodina museli pro svou záchranu 
utéct z občanské války v Súdánu, až se nakonec dostali 
do uprchlického tábora v Ugandě. Grace je vděčná za 
přátele, jako jsi ty – protože pouze organizace Krmte 
hladové dává potravu hladovým dětem, jako je ona, 
které každodenně proudí do těchto utečeneckých 
táborů v Ugandě.

(pokračování na straně 2)
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Díky tobě teď Grace sní o tom, jak se stane doktorkou, aby 
mohla pomáhat ostatním. Je vděčná za jídlo každý den, 
které ty pomáháš poskytovat, protože „toto jídlo nám dává 
znalosti, udržuje nás ve škole, aniž bychom museli odcházet 
daleko a shánět jídlo.” Dodává: „Kdyby tu nebylo jídlo, někteří 
z nás by do školy nechodili, protože bychom hladověli.”

To, co děláš, pomáhá dětem jako Grace proměnit život – 
a dává jim to naději pomáhat druhým!

POJĎME UDĚLAT JEŠTĚ VÍCE, ABYCHOM VIDĚLI 
DUCHOVNĚ PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY
Tento rok toho plánujeme s tvojí pomocí udělat ještě více, 
abychom zlomili koloběh chudoby a beznaděje, aby ještě 
více chudých lidí mělo naději na lepší budoucnost. Proto jsme 
uzavřeli nová klíčová partnerství, abys skrze svou podporu 
pomohl ...

• Mladým lidem duchovně růst, zatímco budeš šířit evan-
gelium skrze Biblická dobrodružství od nakladatelství 
Biblica v Nikaragui, na Filipínách, v Ugandě a Malawi. Tato 
malá biblická cvičení představují Ježíše školním dětem, 
které každý den krmíš. Vidíme v nich veliký hlad po Božím 
slově – zvlášť na Filipínách, kde ty nejchudší děti vyrůstají 
v popelnicích a je tam mnoho možností, jak rozšiřovat 
náš potravinový program a sdílet evangelium.

• Rodinám, aby se staly soběstačnými a spojily se s Bohem. 
Poskytneme lidem v zemích jako Malawi, Zambie a Zim-
babwe zemědělské školení, aby mohli poznat naplněný 

život navzdory mimořádnému suchu v Jižní Africe.

Děkuji ti za všechno, co už jsi udělal, abys dal naději dětem 
jako Grace - a těšíme se na to, jak bude Bůh pracovat skrze 
naše partnerství, aby mohlo ještě mnohem více vzácných 
dětí poznat plný život v Ježíši!

(pokračování ze strany 1)DĚTEM JAKO JE GRACE DÁVÁŠ NADĚJI NA PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

Díky štědrosti přátel, jako jsi ty, zakoušejí děti a rodiny po 
celém světě naplněný život. Toto je jen pár způsobů, jak 
tvoje dary a modlitby přinesly naději a proměněné životy 
v minulém roce...

Tvůj celosvětový vliv v roce 2016

   Díky tobě...
• 28,5 milionů porcí jídla se rozdaly hladovějícím 

po celém světě v roce 2016.

• 150 236 dětí dostává pravidelný pokrm a slyší 

evangelium.

• 75 000 Biblí, Nových zákonů a evangelií bylo 

darováno lidem hladovějícím po Božím slově.

• Nové misijní služby se otevřely v Zambii 

a Nepálu v roce 2016.

• V minulém roce bylo posláno přes 

7 milionů liber na pomoc do církevních 

spižíren a na misie napříč Amerikou.

Mladý Keroshi žije v této chudé zemi a dostává 
pouze jeden pokrm denně – ten, který mu 
ty pomáháš darovat skrze náš potravinový 
program Denně plné bříško. Jeho maminka, 
Jacqueline, to jídlo pomáhá připravovat. Po 
dvou letech služby v tomto programu, kde 
slyšela evangelium, které se sdílelo s dětmi 
každý den, přijala Jacqueline víru v Ježíše!

NIKARAGUA
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Prosím začni se modlit za naši mimořádnou službu, kterou 

bude Krmte hladové pořádat v týdnu od 20. března v 

uprchlickém táboře Kiryandongo v Ugandě. Prosím, modli 

se, aby to mělo hluboký a dlouhotrvající duchovní dopad na 

tisíce uprchlíků, kteří hledají naději.

Díky evangelizaci a hudbě mnoho lidí poprvé uslyší dobrou 

zprávu evangelia. Pastoři z celého tábora se během dne 

setkají na různých workshopech na téma pastorské služby 

a zakládání církví. Týmy povedou s dětmi bohoslužby ve 

školách. A ženy, které toho už tolik vytrpěly od svého útěku 

z domova, budou povzbuzeny během jedinečných 

bohoslužeb pro ženy.

Prosím, modli se za tyto uprchlíky, kteří utekli z války a násilí, 

aby utekli k Ježíši a v Něm našli plný život.

Modli se za uprchlíky v Ugandě, aby byli duchovně proměněni

FILIPÍNY

Kim a Thirdy jsou bratři, kteří žijí ve slumech zasypaných 
odpadky v „Happylandu“ blízko Manily. Jejich maminka 
trpí obrnou a nemůže opustit chýši. Snaží se přežít 
díky tomu málu, co jejich táta vydělá prodejem nápoje 
zvaného palamig na okrajích silnic. Díky tobě dostávají 
Kim a Thirdy výživný rýžový pokrm každý den skrze náš 
potravinový program, a tím se zlepšilo i jejich zdraví.

ZIMBABWE

Vially je dvanáctiletý sirotek, který od smrti svých rodičů 
žil se svojí babičkou. Jeho babička nemá žádný zdroj 
příjmů, aby mohla nakoupit jídlo a Vially nemá žádnou 
další rodinu, která by jim mohla pomoci. Vially domů 
nosí trochu jídla, které získá v našem potravinovém 
programu, aby se mohl rozdělit se svou babičkou 
– a tím prokazuje stejnou štědrost jako ty!

Máme velkou příležitost nakrmit v březnu hladové 

duše během mimořádné misijní služby Chléb života 

v uprchlickém táboře Kiryandongo. Modli se, aby 

mnoho z nich reagovalo na spásnou víru!



Stefan Radelich, PresidentPro tebe od Stefana 
Radelicha
Drahý příteli,

kdybys jen se mnou mohl vidět děti, 
které bojují o přežití ve slumech v Manile... nebo 
přeplněné uprchlické tábory v Ugandě... nebo v 
suchem zpustošené Jižní Africe, vím, že bys řekl: 
„Ano, potřebujeme udělat mnohem více.“

S Boží a tvou pomocí se tedy chystáme udělat víc – zasáhnout v tomto 
roce o 20% dětí víc... a během následujících tří let zdvojnásobit počet dětí, kterým 
pomáháme.

Na straně 2 a 3 najdeš ochutnávku toho, jaký celosvětový dopad má tvá 
pomoc. Ale tvé dary a modlitby ve skutečnosti dávají naději na plnohodnotný 
život mnoha tisícům zoufalých dětí ve více než 92 zemích světa. A je úchvatné 
představit si, že společně můžeme udělat ještě víc.

Tvá vytrvalá podpora pomůže proměnit životy ještě více uprchlických dětí 
jako je Grace z Ugandy... více sirotků jako Vially ze Zimbabwe... a více hladových 
dětí jako je například Keroshi z Nikaraguy – jehož maminka přišla k Ježíši, a to díky 
tobě!

Tento rok se nesnažíme pouze o získání více dětí a jejich rodin pro Ježíše 
skrze naše potravinové programy a praktickou pomoc. Zaměřujeme se ještě více 
na duchovní proměnu.

Jak uvidíš na straně 2, tvé dary pomohou lidem duchovně růst dvěma 
způsoby. Zaprvé, budeš šířit evangelium skrze knihu Biblická dobrodružství 
zaměřenou na mládež, kterou rozdáme dětem, které krmíme. Za druhé, pomůžeš 
trpícím dětem a rodinám přiblížit se k Bohu, jak se budou učit lépe pěstovat 
plodiny a stát se více soběstačnými.

Děkuji ti za to, že pomáháš ještě více chudým dětem a jejich rodinám 
zakusit, jaké to je mít naplněný život v Ježíši.

Těším se na to, co bude Bůh dělat, aby proměnil více hladových srdcí skrze 
naši spolupráci v tomto roce!

                                                      Protože život je lepší s plným bříškem,
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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


