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Ekonomické okénko 

Příjmy třetí čtvrtletí 2012 

Sponzorství osob                  231 386 Kč 

Sbírka – konf. Ostrava           15 109 Kč 

Ostatní dary                            25 651 Kč 

Celkem                                   272 146 Kč 

 
Výdaje třetí čtvrtletí 2012 

Sponzorství osob                  210 875 Kč 

Stavba nových tříd                  59 280 Kč 

Bankovní poplatky                       170 Kč 

Celkem                                   270 235 Kč  

 

 

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím 2012 

Bwana Yesu asifiwe! To je svahilská fráze, kterou mnozí z našich přátel začínají jakýkoli 
veřejný proslov či pozdrav. Znamená, Pán Ježíš buď pochválen! A není to pouze fráze, je 
to vyjádření vděčnosti Bohu, jehož přítomnost a pomoc si ve svých životech zásadně 
uvědomují. I my děkujeme Pánu Bohu za další čtvrtletí naší služby. 

Podpora jednotlivců se nám zastavila a za poslední čtvrtletí vzrostla jen o jednu 
podporovanou osobu. Nicméně máme více nových podporovatelů, protože někteří svoji 
podporu ukončili. V současnosti tedy podporujeme 103 osob. Budeme vděčni, když nám 
pomůžete s propagací, protože je ještě mnoho čekatelů na pomoc. 

V investiční oblasti jsme v minulém čtvrtletí podporovali výhradně stavbu nové budovy 
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další ročník. Na místě budoucích tříd však stojí dům ředitele a tak je třeba nejprve 
postavit dům pro něj. Jednou možností by bylo odkoupení domu v těsném sousedství 
školy, ale majitel má zatím velmi přehnané finanční nároky.  

Ve škole samotné nyní studuje 241 dětí a to ve třech ročnících předškolních a ve třech 
ročnících školních. Takže zatím je škola po třetí třídu. Nutno ovšem říci, že už v první třídě 
se učí děti násobilku a podobně, takže třídy nelze příliš srovnávat s naší úrovní. Ve škole 
učí 16 učitelů. Kromě učitelů je ve škole zaměstnáno dalších 12 osob a to v pozici 
kuchařů, nočních strážců, vychovatelů v hostelu nebo třeba osob, které kravským 
povozem přivážejí vodu. V minulem čtvrtletí přibyl nový hostel, který je v nájmu a došlo 
tedy k rozdělení na dvě skupiny, skupinu děvčat a skupinu chlapců. Celkem je zde 
ubytovaných 158 dětí.  

Nakonec zmíníme i výjezd do Tanzanie na přelomu září a října. Výjezdu, který vedl Michal 
Klus, se účastnili ještě Jan Kocyan a Arnold Macura z Nebor a Maroš Simon z Košic. Pastor 
Michal Klus sloužil na konferenci pro sborové pracovníky a při dalších příležitostech. Další 
náplní bylo povzbuzování, ale i monitoring situace ve školách a sborech. Nemalou 
součástí bylo pořízení fotografií a videa, které provedl Maroš, který je fotografem. Určitě 
se tedy máte na co těšit a to především na Afrických snech, 25. listopadu. Věříme, že se 
tam uvidíme. 

 

pro dvě třídy. Bylo tak 
dokončeno její zastřešení. 
Nyní je třeba sbírat 
finance na vnitřní a vnější 
omítky. Slezská diakonie 
vyhlásila sbírku na okna a 
lavice do těchto nových 
tříd, za což jim srdečně 
děkujeme.  

Kromě dokončování 
těchto tříd už se přemýšlí 
o výstavbě dalších, což je 
nezbytné pro to, aby se 
každý rok mohl otevřít 



 

 

  
   

  

 
 

  
 
 

 

 

V investiční oblasti je třeba pokračovat 

v realizaci omítek a dokončovacích prací 

v nových třídách. Je tady ale mnoho dalších 

drobných projektů, ve kterých budeme 

pokračovat. 

Pracuje se na výrobě dvou CD a DVD 

s hudbou jak dětí z naší školy, tak skupiny 

Mashahidi. Můžete se na ně těšit ještě před 

Vánocemi a určitě budou vhodným dárkem. 

Nejvýznamnější akcí bude bezesporu 

druhý ročník výročního setkání 

nazvaného Africké sny, který se bude 

konat ve Sborovém centru Hutník v Třinci 

v neděli 25. listopadu v 16:30. Viz 

pozvánka níže. 

V těchto dnech probíhá sbírka Slezské 

diakonie na nákup lavic a oken do dvou 

nových tříd naší školy.  

Biblické zamyšlení 

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. (Jakub 

4:17) 

Dovolte krátký příběh. Je to příběh o obyčejném 

pekaři, který denně vstával ještě za tmy, aby 

upekl křupavé rohlíky. Ráno jde kolem krámu 

paní učitelka a koupí si rohlík, vejde do třídy v 

lepším rozmaru, a místo aby sjela zlobivého 

Pepíčka, tak ho pochválí, jak si hezky zavázal 

tkaničky. Pepíčka to opravdu vzalo, vždyť jeho 

vlastně ještě skoro nikdo nikdy nepochválil, a tak 

se rozhodne, že musí něco udělat se svým 

chováním i prospěchem … Vstoupit do života 

jednotlivce, příznivě ho ovlivnit a spustit vlnu 

jako pekař v našem příběhu. To není něco, co 

patří jenom několika vyvoleným, ale příležitost 

pro každého z nás.  Motivovat k dobrému, 

povzbuzovat, probouzet v lidech schopnost 

pomáhat druhým, a tím spustit vlnu dalších 

lidských příběhů – ve své rodině, někde v blízkém 

okolí nebo třeba ve vzdálené Tanzanii nebo ještě 

úplně někde jinde. To je přece fascinující!  

V Africkém zpravodaji, který jste si právě přečetli, 

určitě nebylo těžké najít inspiraci ke spuštění 

takové vlny. Tak prosím, když dočtete tyto řádky, 

nepřestaňte o tom přemýšlet. Vždyť nevyužít 

šanci spustit vlnu by bylo určitě moc škoda! 

 

 

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci! 

Co nás čeká v dalším čtvrtletí? 
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