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Africký zpravodaj 
 

 
 

 
 

Ekonomické okénko 

 
Příjmy za druhé čtvrtletí 2014 

Sponzorství osob                   348 443 Kč 

Dary a sbírky na projekty       53 866 Kč 

Dary na evangelisty                   4 500 Kč 

Dary na službu dobrov.          23 000 Kč 

Dary na výjezd 2014                  1 800 Kč 

Úroky                                                69 Kč 

Celkem                                   431 678 Kč 

 
 
 
Výdaje za druhé čtvrtletí 2014 

Sponzorství osob                   313 248 Kč 

Dům ředitele – škola              24 874 Kč  

Stavba kostelů a far                  6 575 Kč  

Výjezd do Tanzanie                 67 229 Kč 

Dárky pro Tanzanii                    7 883 Kč 

Internetová doména                    339 Kč       

Bankovní poplatky                        190 Kč 

Poštovné                                        516 Kč 

Celkem                                   420 854 Kč  

 

Všem dárcům srdečně děkujeme! 

 

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím 2014 

Druhé čtvrtletí minulého roku se neslo v duchu přípravy letošního výjezdu a hlavně 
kolem přípravy Adama a Daniele na jejich dobrovolnickou službu v Tanzanii. Příprava 
nakonec proběhla dobře a oba kluci se v poslední červnový den vydali na svoji devítiměsíční 
misi do Tanzanie. Oba kluci nastartovali moc dobře a věříme, že jejich služba je a ještě bude 
požehnáním. Adam s Danielem o své službě informují na svém blogu, který najdete na těchto 
internetových stránkách: http://invyt.wordpress.com/ O letošním výjezdu se zase více 
dočtete na zadní straně. Letos jsme vyjeli čtyři a zase jsme si přivezli spoustu nových 
poznatků a podnětů. Fotografie, videa a povídání z letošního výjezdu, ale také aktualitky od 
Adama a Daniele pro vás připravujeme na letošní Africké sny (19. října). Takže určitě přijďte a 
pozvěte i další.  

Počet podporovaných osob v minulém čtvrtletí se téměř nezměnil. Přibylo sice několik 
nově podporovaných dětí, ale na druhé straně někteří studenti ukončili studium. Výsledkem 
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Zaslali jsme také prostředky k dofinancování zastřešení stavby domu ředitele. Zároveň 
jsme si stavbu při naší návštěvě prohlédli. Jde o velkou stavbu. V první části bude bydlet 
ředitel Martin Tango, který má v současnosti doma dalších 11 osob. Toto číslo je ale 
proměnlivé. V druhé polovině domu jsou 4 pokoje pro hosty, kde by v budoucnu mohli bydlet 
třeba i naši dobrovolníci. V těchto dnech by se stavba měla začít omítat.  

Nakonec zmíním zajímavý projekt, se kterým přišli už o Velikonocích manželé 
Kuchařovi. Po mnoho večerů spolu vyráběli košíky a potom je před Velikonocemi prodávali. 
Celý zisk z prodeje věnovali na podporu jedné studentky v Tanzanii. Moc děkujeme za takovou 
kreativní podporu! 

 

je tedy vyrovnaný stav. Nicméně je 
hezké vidět, že přibývá těch, kteří 
nějaké studium ukončili. Někteří z nich 
jsou aktivně zapojeni i v naší LEA škole 
jako učitelé.  

V tomto čtvrtletí jsme 
zprostředkovali finanční pomoc pro 
výstavbu kostela, který bude zároveň 
školou v Malolo. Tento projekt 
podporuje sbor SCEAV v Českém 
Těšíně. V průběhu naší návštěvy jsme 
se mohli přesvědčit, že se stavba 
opravdu realizuje.  

Biblické zamyšlení 

„Kdo umí dobře činit a nečiní, má hřích.“   Jakub 4,17 

Není to až příliš, někde za hranicí únosnosti? Přece hřešit může jenom ten, kdo dělá něco zlého, kdo porušil desatero, mravní zákony nebo 
morálku. Ale ten, kdo nedělá nic? Jak ten mohl zhřešit? Může být nečinnost, pohodlnost, lenost či pasivita považována za hřích a může mít 
stejné následky jako hřích spáchaný činem? Pohledem do dějin zjišťujeme, že tomu tak je. Tam, kde ti dobří, slušní a poctiví ustupovali těm 
druhým, se vždy otevíral prostor, ve kterém se hřích se svými následky mohl šířit bez zábran. Ovšem tam, kde přichází světlo, ustupuje tma a 
neznáme případ, kdy by tomu bylo jinak. Ještě nikdo na světě nevymyslel žárovku na tmu. Člověk stvořen k Božímu obrazu je zároveň obdarován 
schopností konat dobro a tím vytěsňovat ze světa zlo, bídu a utrpení! Konat dobro není pro lidi dobré vůle volba, ale velká výzva a troufám si říct 
i povinnost! Děkujeme všem, kteří to takto cítí právě i v kontextu projektu Děti Afriky. 
 



 

  
   

  

 

 

  
 
 

 

 

Slezská diakonie podala žádost o grant pro 

vyslání dobrovolníků do Tanzanie  v roce 

2015. Pokud bude i letos grant schválen, čeká 

nás počátkem roku opět propagace projektu 

a výběr dobrovolníků.  

Dva dobrovolníci, kteří jsou v Dongobeshi, 

prosí o modlitby za vznik skupinky mládeže 

v místním sboru. Chystají se nastartovat tuto 

novou aktivitu.  

 

Tradiční setkání příznivců Děti Afriky 

nazvané Africké sny se uskuteční v neděli 

19. října v 16.30 ve Sborovém centru 

Hutník. Napište nám, pokud byste chtěli 

pozvánky, abyste mohli pozvat své 

přátelé.  

V investiční oblasti pokračujeme se 

sháněním podpory na dokončení domu 

pro ředitele školy. Nyní je třeba dům 

omítnout a realizovat dokončovací práce. 

Co nás čeká v tomto čtvrtletí? 
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Dne 25. června jsme vycestovali na další výjezd do Tanzanie. 

Tentokrát jsme jeli ve složení Michal Klus, Ben Klus (oba Třinec), Jiří Ziętek 

(Návsí) a Ladislav Ivanecký (Košice). V druhé polovině našeho pobytu do 

Tanzanie dorazili také naši dva dobrovolníci Adam Sabela a Daniel Litvan. 

První část pobytu jsme strávili na cestách. Sloužili jsme na 

evangelizačním týdnu v kazatelské stanici v Binji, kázali na bohoslužbách 

v Haydom, sloužili na mládežnické konferenci v Endenachan, navštívili 

shromáždění v nových kazatelských stanicích v Dodoma a Malolo a také ve 

sboru, kde slouží pastor Zak Malekwa – v Hareabi. Měli jsme tak možnost 

také vidět realizace investic, které proběhly či probíhají díky finanční 

podpoře, která přichází z České republiky. Zajeli jsme taky do Meratedu, 

kde jsme navštívili školu Yedidas, kterou podporují naši slovenští přátele.  

Po příjezdu obou dobrovolníků jsme už více času trávili 

v Dongobeshi. Samozřejmě jsme prošli každou třídu naší školy, kde jsme 

přivezli drobné dárečky. Přivezli jsme nějaké sladkosti a malé hračky, které 

samozřejmě moc potěšily. Také jsme předali dopisy on některých 

z podporovatelů.  

Následně jsme také prošli město a jeho okolí, navštívili ústředí 

diecéze v Mbulu, kde jsme se setkali s biskupem a vedením církve. Měli 

jsme příležitost také krátce navštívit oba emeritní biskupy, kteří bydlí 

v Dongobeshi. 

A potom už nás čekala tradiční cesta da údolí Yeada Chini. 

Samozřejmě jsme začínali v Haydom, kde jsme se setkali s místními 

evangelisty a zběžně navštívili místní nemocnici. Brzy ráno jsme tedy 

vyrazili z Haydomu do Yeada Chini, kde jsme navštívili dva sbory a dvě 

školy našich spolupracovníků. Byli jsme schopni také předat dárky, které 

pro děti vyrobily děti z mateřské školy Kocbeře.   

Měli jsme také příležitost sednout si s vedením naší školy a 

prodiskutovat plány do budoucna. Viděli jsme rozestavěný dům ředitele, 

viděli jsme také studie na stavbu nové ubytovny pro děti, slyšeli jsme 

o nových plánech na zajištění kvalitní vody pro město. 

Snad nejvřelejší ale byla setkání v domě pastora Zaka, kde jsme 

zažili hodně smíchu a radosti, ale zároveň hluboké a srdečné uctívání 

našeho Boha, který je dárcem dobrých darů. 

Pak už nás čekala cesta domů. Bezpečně jsme se vrátili 9. července. 

Pán Bůh nás na cestě chránil a přidával nám sil a my jsme naplnili účel, se 

kterým jsme tam jeli. Děkujeme všem, kteří na nás mysleli, modlili se nebo 

třeba i finančně přispěli. A my už v hlavě spřádáme plány na příští rok. 

Možná byste u toho mohli být třeba i vy. Co říkáte?  

 

Výjezd do Tanzanie 2014 

Kalendář Děti Afriky na rok 2014 

Naši dobrovolníci pro nás připravili dva nástěnné měsíční 
kalendáře. Kalendáře půjdou do prodeje na našem setkání Africké 
sny. Jsou zde dvě verze kalendáře. První je verze Děti Afriky, kde 
jsou fotografie zachycující život ve škole v Dongobeshi. Takže je to 
vlastně kalendář plný dětí a to s doplňujícími texty, které popisují 
jednotlivé situace ze života dětí. Druhý kalendář je plný fotografií 
tanzanské krajiny doplněný o biblické verše.  Kalendáře 
prodáváme za 200 Kč za kus (vyšším darům se nebráníme). 
Zapřemýšlejte, zda byste takový kalendář nekoupili někomu jako 
dárek a nepodpořili tak naši službu. Veškerý výtěžek jde na projekt 
Děti Afriky.  
 
 


