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Africký zpravodaj 
 

 
 

 
 

Ekonomické okénko 

Příjmy druhé čtvrtletí 2012 

Sponzorství osob                  175 610 Kč 

Výjezdy do Tanzanie                 3 000 Kč 

Ostatní dary                             19 100 Kč 

Celkem                                   197 710 Kč 

 
Výdaje druhé čtvrtletí 2012 

Sponzorství osob               201 179 Kč 

Stavba nových tříd                 57 625 Kč 

Stavba fary v Hareabi               3 949 Kč 

Bankovní poplatky                       150 Kč 

Poštovné                                       110 Kč 

Tisk letáků                                 1 500 Kč 

Letenky – Africké sny              4 708 Kč 

Doména detiafriky.cz                 384 Kč 

Celkem                                 269 605 Kč  

 

 

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím 2012 

Polovina roku je za námi a my se ozýváme s dalšími aktualitami z projektu Děti Afriky.  

Bez zásadních změn pokračuje podpora jednotlivců. V současnosti máme 102 
podporovaných dětí. I nadále máme spoustu dětí, které na podporu čekají. Některé 
aktuální čekatele můžete vidět na naší webové stránce.  

V investiční oblasti jsme ještě malou částkou pomohli při stavebním dokončování fary 
v Hareabi. Evidujeme ještě prosby o pomoc a to především k dostavění kanceláře 
pastora. Je tam potřeba cca 9.000 Kč na dokončení stavebních prací a na vybavení. Také 
máme prosbu o zakoupení náčiní k vysluhování Večeře Páně. Tato sada v Tanzanii stojí 
asi 5.000 Kč.  
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jsme pouze opětovné poděkování ze strany Norských přátel, kteří naši školu v době 
Velikonoc navštívili.  

Dne 11. května se v ostravském kostele konaly slavnostní bohoslužby u příležitosti 
konference Světového luterského svazu. Vytiskli jsme propagační letáčky, které na této 
konferenci byly distribuovány. Finanční sbírka, která na této konferenci proběhla, byla 
určena právě na projekt Děti Afriky a konkrétně právě na stavbu tříd. (Sbírka se 
neprojevuje v Ekonomickém okénku, protože jsme ji obdrželi až v červenci.) 

Jako reakci na naši výzvu jsme také obdrželi nějaké hračky. Ve sbírání hraček budeme 
pokračovat ještě do poloviny měsíce září. Sbíráme drobné pevné hračky velikosti do 
5 cm. Pokud byste chtěli takové hračky darovat, přineste je do Sborového centra Hutník 
v Třinci. Můžete je nechat v kavárně Pamoja nebo na sekretariátu.  

Tím končí pohled na minulé čtvrtletí. Znovu vám všem děkujeme za podporu, ať už byla 
jakoukoli formou. Budeme rádi, pokud budete informace o nás šířit i dále. Budeme rádi, 
když tento zpravodaj pošlete i dalším lidem z vašeho okolí, kteří by z něho mohli mít 
užitek. Přejeme vám požehnané prožití zbytku léta. 

 

 

 

Nicméně hlavní investice 
jsme i v minulém čtvrtletí 
směřovali na stavbu dvou 
dalších tříd. Poskytnuté 
finance zajistily, že byly 
kompletně vyzděny dvě 
třídy a nyní se čeká na 
finanční prostředky pro 
realizaci střechy.  

V průběhu minulého 
čtvrtletí jsme neobdrželi 
žádné zásadní zprávy 
o změnách ve fungování 
školy a hostelu. Obdrželi 



 

 

  
   

 

  

 
 

  
 
 

 

 

V investiční oblasti se nic zásadního nemění. 

Bylo by výborné, kdyby se nám v tomto 

čtvrtletí podařilo dokončit hrubou stavbu 

dvou tříd. Teď je třeba budovy zastřešit. 

Zastřešení obou tříd stojí asi 50.000 Kč. 

I nadále využíváme všechny neadresované 

dary právě na podporu této investice.  

Dále stále sháníme dataprojektor pro 

promítání filmu Ježíš v Tanzanii. Dále sbíráme 

finance na dárečky pro děti v námi 

podporované škole. Tyto dárečky bychom 

nakoupili při naší cestě přímo v Tanzanii a 

distribuovali osobně. Nakonec je tady také 

prosba o obecné finanční dary na podporu 

dětí, protože současný kurz dolaru nám vše 

zdražuje a i podporu dětí musíme dotovat.  

Významnou aktivitou nejbližšího období 

bude bezesporu výjezd 4 osob do 

Tanzanie. Výjezdní skupinu tvoří pastor 

Michal Klus a potom dva muži z Nebor 

a jeden muž z Košic. Budeme vám velmi 

vděčni za modlitební podporu tohoto 

výjezdu. Kromě návštěvy našich projektů 

je cílem vzdělávání pracovníků v Mbulské 

diecézi. Výjezd se bude konat ve dnech 

29.9. – 12.10.2012.  

Druhý roční výročního setkání nazvaného 

Africké sny se bude konat ve Sborovém 

centru Hutník v Třinci v sobotu 21. října 

v 16:30. Našimi hosty budou především 

dlouholetí misionáři působící v Tanzanii, 

manžele Norvald a Anna Yri z Norska.  

Biblické zamyšlení 

Dítky, nemilujme jen pouhým slovem, ale 

opravdovým činem. (1. list Jakubův 3,18) 

Po přečtení tohoto nám může na mysl 

vytanout mnoho různých myšlenek. Někdo 

se může cítit dotčený:  „Bože, vždyť už 

samotné přikázání miluj svého bližního je 

těžké, milovat nepřátele skoro 

nesplnitelné, a ty mi tady říkáš, že ani to 

nestačí?! Teď budu muset lásku cítit a ještě 

k tomu i něco dělat?“ Jiný naopak bude 

uklidněný a polichocený: „Pane, mě to 

mluvení nikdy moc nešlo, ale myslím, že 

s činy nemám problém, takže já jsem úplně 

v pohodě.“ A někteří se mohou zamyslet 

a modlit: „Ježíši, stvoř prosím mé srdce 

plné lásky. Dej, abych uměl lidem říci, jak je 

mám rád a jak si jich vážím. Prosím Tě také 

o to, abych využíval příležitostí projevovat 

lásku činem, v maličkostech stejně jako ve 

velkých věcech. Pomáhej mi šířit dál lásku, 

kterou dostávám každý den od Tebe. 

Amen.“ Kéž bychom dnes uměli vyjadřovat 

naši lásku k lidem jak slovy, tak činy.  

 

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci! 

Co nás čeká v dalším čtvrtletí? 

    Děti Afriky 
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Prázdninová vzpomínka na Afriku 

počítají špunty od limonád a ukazují 
znalosti třeba zeměpisné. Vsadím se, že 
dobře vědí, kde leží Česká republika.:). 
Takhle to jde až do odpoledních hodin, 
kdy velmi hlučně, plní energie vyběhnou 
na školní hřiště a až do večera běhají za 
míčem nebo hrají oblíbené hry, třeba na 
lvy a zebry. Když se slunce začne blížit 
k horizontu, popadnou svých pět švestek 
a utíkají zpátky do sirotčince, svého 
milovaného domova, aby se umyly, 
posilnily a připravily se na večerní 
chvilku, kterou věnují Bohu.  
Děti v Africe možná právě nyní sedí ve 

školních lavicích, slunce a horko je pro ně 

zcela samozřejmé a nevědí, že u nás jsou 

prázdniny a my si užíváme letního volna 

a zábavy. Oni si užívají učení, hraní, čisté 

postele a plného talíře.  Ale dám ruku do 

ohně za to, že kdybyste se jich zeptali, 

nevyměnily by to ani za legendární dva 

roky prázdnin. 

Kateřina Sikorová 
 

Horko k zalknutí, mouchy tak lenivé, že 
jedinou ranou srazíte hned tři, upocené 
trička...prostě léto, volno, pohodička. A 
právě v tom největším vedru se moje 
myšlenky vracejí a ještě více upínají 
k vísce Dongobesh. Je nasnadě, že 
v tetelícím se vzduchu vidím Tanzanské 
dětí. Pozoruji školáky u nás vískající 
radostí v bazéně, lízající zmrzlinu nebo 
rozdováděné z táborů a vzpomínkám se 
ubránit nemohu. Které z těchto dětí by v 
krásných letních dnech chtělo sedět ve 
školních lavicích? Mnoho by jich jistě 
nebylo. Dny afrických dětí jsou zcela jiné. 
Ráno vyskočí z pod sítí, chránících je před 
krvelačným hmyzem ještě před 
rozedněním a začíná boj o ranní pokrm. 
Pak hned na záda batůžek a s prvními 
ranními paprsky se dávají na úprk ke 
škole. Kluci se ještě pobijí nebo kopnou 
do mičudy a děvčata dodělají účesy 
hodné filmových hvězd. Kravským 
zvoncem je poté odzvoněno začátku 
vyučování a dětičky jako jeden muž 
opakují angličtinu, zpívají písničky, 
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