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ZPRAVODAJ

Chceme nakrmit

250,000

dětí, které ve světě
hladoví nejvíce,
A TO NA TĚLE,
MYSLI I DUŠI!
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hladovým dětem nový život
dáváte plný život
v Česku
Stefana Radelicha

Vaše podpora
dává hladovým
dětem

nový život
D

íky přátelům, jako jste vy, se v uplynulých měsících
naše potravinové programy rozšířily mezi dvacet
zemí, včetně Jižního Súdánu, Hai , Burkina Fasa a Filipín.
Jen v Nikaragui se během posledního roku počet dě
v našem programu Denně plné bříško zvýšil z 33 302 na
50 000!
Do programu přicházejí dě , které se staly oběťmi
úmorné chudoby či zničujícího násilí – často je důvodem
obojí. Mnoho z těchto dě je trauma zováno, jsou plné
strachu, ale všechny jsou zoufale hladové.

budeme moci kázat Boží slovo všem dětem a komunitám, kterým sloužíme.
Prosím, modlete se za to, aby se v roce 2018 mohly změnit životy těch nejchudší chlapců a dívek a jejich hladová
srdce byla naplněna rados z poznání Ježíše. Děkujeme
vám za vaši štědrost, která jim umožňuje zakusit plný
život, který přichází jedině skrze Krista!

Díky tomu, že dětem ve školách poskytujeme výživné
jídlo, jich přicházejí síce. Nikdy před m se jim ani nezdálo o tom, že by mohly získat vzdělání. Místo aby své
dny trávily žebráním a bojem o přeži , mohou získat
novou budoucnost. Jedno z nich, Ethan, nám řeklo:
„Jsem tak šťastný, že jsem tady. Dalo mi to nový život.
Mohl jsem uvidět, kým se můžu v budoucnu stát a jak
budu moct žít. Chci se stát učitelem, abych se sem mohl
vrá t a učit dě , jako jsem já. Jídlo je asi nějak propojené s mým mozkem, protože pokaždé když se najím, se
stávám chytřejším. Moc vám děkuji!“
S vaší pomocí by mohla organizace Feed The Hungry
do konce tohoto roku nakrmit 250 000 dě a sdílet
s nimi evangelium. To znamená, že do programu Denně
plné bříško budeme muset být v následujících měsících
schopni přivítat o 70 000 chlapců a děvčat více.
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Darujte dětem plný život…
KAŽDÝ MĚSÍC!
Nakrmit 250 000 hladových dětí každý den je veliký
závazek… a k jeho dosažení bude potřeba mnoho
štědrých dárců.

Také bychom chtěli zlepšit naše programy udržitelného
zemědělství, které by vyškolily a připravily samozásobitelské farmáře, aby se zvýšila jejich sklizeň. To povede ke
zlepšení zdraví v dříve podvyživených rodinách i k tomu,
aby mohlo více dě dosáhnout vzdělání.

Můžete se zavázat, že se stanete naším pravidelným
partnerem a darujete měsíční částku. Ať už darujete
100 nebo 5 000 korun měsíčně, vaše pravidelná
podpora zajistí jídlo, vzdělání a naději v Kristu
potřebným dětem.

Vaše podpora nám také pomůže podpořit naše programy k zasažení dalších lidí, připravit služebníky z týmů
Feed The Hungry ke sdílení evangelia a poskytnout jim
potřebné zdroje a také budovat spolupráci s dalšími
organizacemi, které se zaměřují na šíření evangelia. Tak

Pokud byste se rádi stali našimi pravidelnými
partnery, na naší internetové stránce www.
krmtehladove.cz/daruj/ naleznete údaje k platbě
a darovací formulář k vyplnění vašich údajů nebo
případného dotazu. Vaše partnerství bude mít
obrovský vliv na pomoc těm, kteří to potřebují
nejvíce!
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Pozdravy od dětí, kterým
dáváte plný život
Níže přinášíme ručně psanou
zprávu od dítěte z Ugandy, které
jste nakrmili a umožnili mu
vzdělávání. Svědectví, jako je toto,
by bez vaší podpory nebylo možné!
é!

V roce 2017 jste
j
pomohli naplnit

TISÍCE
hladových srdcí
NADĚJÍ
Během minulého roku Bůh
velmi mocně působil skrze
dary a modlitby štědrých
dárců jako jste vy!
Pomohli jste:

(Překlad: Páni! Naše jídlo už dorazilo, hurá!
Gatlook Julius – Základní škola krále Šalomouna, Bulenga,
6. prosince 2017)

Únorové novinky v Česku
Rok teprve začal, ale už se nám
podařilo poslat jeden kontejner
obsahující 224 000 porcí
rizota do Jižního Súdánu. Díky
spolupráci s místním biskupem
Bernardem, který zajistil souhlas
jednoho z místních guvernérů
i z bezpečnostních důvodů
nutný vojenský doprovod od
hranic, dorazil kontejner na
místo určení.
To vše jsme zrealizovali ve spolupráci s programem Matouš 25 Diakonie
Církve bratrské a se Spolkem pro Jižní Súdán.
Současně jsme v únoru odeslali finance potřebné na jeden kontejner do
Burkina Faso a dva kontejnery do Libérie.
Již nyní jsme tedy z ČR a SR vyexpedovali téměř milion porcí jídla! Bůh se
jistě raduje a spousta dětí taky.

zasáhnout 180 372 dětí
skrze program Denně
plné bříško – to je o 37
298 dětí více než v roce
předešlém!
kromě toho odeslat
80 zásobovacích
nákladních vozů v rámci
nouzové pomoci, které
přinesly naději obětem
hurikánů.
doručit 180 tun
nouzových zásob do
Puerto Rica, St. Croix
a Dominiky a prokázat
Ježíšovu lásku těm, které
hurikány zasáhly.
učinit rozhodnutí
následovat Krista 9 000
lidí, kteří skrze tuto
pomoc zakusili jeho
lásku.

Děkujeme vám, že jste toto
všechno umožnili!

ZPRAVODAJ

|3

Feed The Hungry,
nadační fond
Krmte hladové
P. O. Box 49
158 00 Praha 5
www.krmtehladove.cz

Modlete se

Pro tebe od
Stefana Radelicha

Stefan Radelich, President

Drahý příteli,
Geoffrey z Keni vyrůstal jako „ten
nejmenší“ (jak Ježíš nazýval děti v
Matoušově evangeliu) v Kibeře, jednom
z nejhorších afrických slumů. Spával
pod mostem a bojoval s prasaty o
zbytky jídla. Jednoho dne se doslechl o škole, kde dětem poskytovali
obědy. A tak se šel přesvědčit, jestli je to pravda. Škola se jmenovala
Soweto Academy a nyní je součástí programu Denně plné bříško.
Když jsem se s Geoffreym před mnoha lety seznámil, vzal mě za
ruce a řekl mi:
„DĚKUJI TI za to, že dáváš jídlo jak mému tělu, tak i mé
duši. Jsem tak vděčný za to, co jsi pro mě udělal.“

Zakladatel organizace Feed
The Hugry Dr. Lester Sumrall
(1913–1996) nás učil, že
největším nevyužitým
zdrojem na zemi je moc
modlitby. Proto bychom se
chtěli modlit i za naši rodinu
Krmte hladové.
Své osobní žádosti o modlitby
s námi můžete sdílet na www.
krmtehladove.cz/zapoj-se/
modli-se/.

Dnes je Geoffrey ředitelem Junior Academy, kde učí kluky z ulice,
jakým byl kdysi i on, a může vidět jejich proměněné životy – díky
přátelům jako jsi ty.
Tvá podpora nejenže krmí hladové děti, ale dává také naději,
která přichází skrze poznání Ježíše. On proměňuje děti, které
podobně jako Geoffrey prožily veliké utrpení a ztrátu.
Modli se se mnou, abychom v tomto roce mohli spatřit dalších
70 000 dětí, které se dostanou do Boží péče. Představ si, jak 250 000
dětí „okusí a spatří, jak dobrý je Hospodin“!
Sloužíme Bohu, kterému hluboce záleží na chudých a používá
si tebe, aby přinesl naději a radost těm, kteří to nejvíce potřebují.
Děkuji ti za tvůj soucit, štědrost a modlitby. Skutečně jsi požehnáním
národům!

Chceme vás povzbudit,
abyste se k nám připojili
v modlitbách za 180 000 dětí,
které v tuto chvíli krmíme
prostřednictvím programu
Denně plné bříško, a za to,
aby se v tomto roce sehnala
podpora pro dalších 70 000.

Protože život je lepší s plným bříškem.
Stefan Radelich

Děkujeme vám za vaši lásku
a modlitby za nejchudší děti
ve světě.
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Navštivte nás na Facebooku
facebook.com/krmtehladove

Navštivte nás na Twitteru
twitter.com/FeedTheHungry

Podívejte se na videa na YouTube
youtube.com/FeedTheHungryUSA

