
 

 

Ježiš povedal:                 

“Na svete máte súženie, 

ale dúfajte, ja som 

premohol svet!”                  

Janovo Ev. 16,33 

 

  Aktuality 

 Slávnostný vianočný 

program 

 Otvorenie novej škôlky 

v centre  

 Jazyky lásky 

 Požehnaný Nový rok! 

Milí Priatelia!   

Srdečne Vás pozdravujem prvýkrát v tomto roku a želám Vám bohaté Božie požehnanie! 

Som stále v Mdeke v Detskom centre "To All Nations" a som veľmi rada, že som mohla 

predĺžiť svôj pobyt. O nových správach sa dočítate na ďalších stránkach, ale najprv by 

som Vás chcela povzbudiť s citovaným veršom z Janovho Ev. 16,33. 

Tento verš pre mňa znamená veľa na začiatku nového roka. Vieme, že svet okolo nás, s 

niekoľkými výnimkami, ignoruje Pána Boha a nežije podľa Jeho vôle. Kresťania, ktorí 

úprimne nasledujú Pána, musia čeliť rôznym ťažkostiam a čaká ich častokrát súženie. 

Ale slová Pána Ježiša nás povzbudia: "... dúfajte, ja som prekonal svet." Nemusíme sa 

báť, pretože Ježiš Kristus už nepriateľa porazil. Na Jeho strane sme tiež víťazi. S Ním 

dokážeme čeliť každej skúške a môžeme obstáť v každom pokušení. Pán je s nami a 

chce nás zbaviť našich obáv a starostí a darovať nám Jeho pokoj. Si pripravený to prijať? 

Dôverujme Pánu a zostaňme čo najbližšie na Jeho strane, strane Víťaza! Udržiavanie 

nášho osobného vzťahu s Ním je k tomu základom. 

K novému roku patrí aj novoročný prísľub: Pre seba som sa rozhodla, namiesto 

anglickej, brať len čičevskú Bibliu na stíšenia. 

Významnou modlitebnou témou na tento rok je zase dážď. Akurát sme v období dažďov 

a môže vždy a všade začať pršať. Často toho toľko naprší, že zem nedokáže toľko 
absorbovať. Modlíme sa za správne množstvo dažďa - nie príliš málo a nie príliš veľa. 
Dúfame, že kukuričná úroda bude nakoniec dobrá po troch zlých rokoch. Približne 80% 

obyvateľstva žije na vidieku, kde ľudia žijú takmer výlučne z poľnohospodárstva, bez 
umelého zavlažovacieho systému. 

 

 

Tanec nemôže chýbať ani na vianočnej oslave! 

Febr ‘19               SiLVi V MALAWI    



 

 

 

 

 
 

… a vianočné prázdniny 
Samozrejme spoločne sme ochutnali slávnostný obed: grilované kura alebo kozie mäso s 

ryžou a dusenou kapustou. Ku koncu deti sa tešili na darčekový balík a návštevu príbuzných 

cez vianočné prázdniny. 

Na Vianoce som tiež odcestovala, aby som v Zombe oslavovala s priateľmi a mala s nimi 

spoločnú večeru. Bohužiaľ tu je 24. december pracovný deň, takže nebola Bohoslužba. 25. 

decembra sme mali tiež len krátke kázanie, lebo ľudia sa chystali na návštevu príbuzných. 

Takže mi neostala iná možnosť, ako si vypočuť kázanie cez internet a čítať si.  

Medzi sviatkami som odcestovala s dvomi kamarátkami k Jazeru Malawi, aby sme si trochu 

oddýchli. Zmena prostredia, kúpanie a čítanie nám padlo dobre. Moja ďalšia kamarátka zo 
Zomby prišla s jej manželom, ktorý je rybárom, tiež k jazeru. Pozvala nás na ich 
Silvestrovskú večierku, ktorú organizovali s ostatnými rybármi pri jazere. S nimi som mohla 

ochutnať viac druhov rýb z Jazera Malawi. Takto sme očakávali príchod Nového roku. Som 
vďačná za tieto priateľstvá, ktoré nahradzujú neprítomnosť rodiny, priateľov a zboru, ktorá sa 
viac zintenzívňuje počas sviatkov. 

 

Vianoce  

Naša Vianočná slávnosť sa konala 21. 

decembra v detskom stredisku v Mdeke. 

Bola to pekná, radostná udalosť s 

mnohými programovými bodmi. Deti, ktoré 

hrajú na nejakom hudobnom nástroji, 

predstavili svoje zručnosti - dokonca 

vznikol celý orchester. Na programe bol aj 

tanec, divadlo, spev, a samozrejme 

kázanie založené na Jánovi 3,16. Zborová 

skupina zamestnancov sa začala 

pripravovať už týždne pred slávnosťou a 

leštili si svôj hlas. Bolo dobré vidieť, že 

každý to bral vážne a prispel k spoločnému 

vianočnému programu. Manželia a 

manželky našich zamestnancov tiež prišli 

na slávnosť, takže sme ich mohli spoznať.  

                                                                                           

 

Hudba a spev tinédžerov 

               Narodenie Ježiša  

       Miestny vianočný stromček :)         Program tanečnej skupiny 

Obed sa pripravuje ... 



 

Vďaka za: 

 Spoločnú vianočnú oslavu 

a za aktívne zapájanie sa 

detí 

 Otvorenie novej škôlky a 

za motivovaných učiteľov 

 Stretnutia, oddych a 

načerpanie síl 

 

Prosba za: 

 Múdrosť, trpezlivosť, mo-

tiváciu pre zamestnancov 

k výchove a učení detí  

 Prípravu ďalšieho 

učebného materiálu a 

pomocných látok 

 Pozitívnu zmenu v živote 

a vo vývoji detí, najmä v 

špeciálnych prípadoch 

Mehr über das Kinderheim 

Otvorenie novej škôlky  
Sme vďační Pánu, že nám 7. januára umožnil otvoriť materskú škôlku v 

detskom centre. Jeden z našich kolegov, Charles Kasawala, sa už dlho 

zaujímal o vytvorenie takéhoto zariadenia pre deti a absolvoval niekoľko 

školení. Je vedúcim programu a jeho asistentkou je Jane, ktorá práve 

dokončila školenie a v súčasnosti navštevuje špeciálny pedagogický kurz. V 

najbližšom veľkom meste Blantyre sa nachádza niekoľko inštitúcií a sú tam 

aj pravidelné školenia. 

Program obsahuje 5 hlavných oblastí: praktický život, zmyslová výchova, 

jazyková výchova - angličtina, matematika, vzdelávanie v oblasti kultúry. 

Súčasťou každodenného programu je skupinový program, a podľa daného 

dňa je aj biblický príbeh, šport, výtvarné umenie, hudba a spev. 

V súčasnosti navštevuje materskú školu 15 detí. Máme 5 detí z detského 

centra a 10 z dediny. Triedu sme otvorili pre predškolský vek 4-6 rokov. 

Naše dve štvorročné deti, ktoré predtým navštevovali miestnu materskú 

školu, tento rok prešli k nám. Okrem nich máme 3 deti so špeciálnymi 

prípadmi, ktoré boli vzaté zo základnej školy z dôvodu ťažkostí v učení. 

Dvaja chlapci prišli z tretej a jeden z prvej triedy. Dúfame, že tento program 

im pomôže rozvíjať koncentráciu a ďalšie problematické oblasti a že sa v 

septembri môžu vrátiť do základnej školy.  

Naším cieľom je dôkladne pripraviť deti na základné vzdelanie. Tu v Malawi 

sa deti učia čítať, písať a počítať už v materskej škole. Tento program je pre 

deti v tejto kultúre prospešný, pretože ich učí zodpovednosti, umožňuje im 

voľné rozhodovanie, a buduje ich samostatnosť a sebadôveru. Miestny  

Skupinový program v škôlke 



 

 

 

 

 

 
 

P O Z D R A V Y  

po Čičevsky  

Ráno: Mwadzuka bwanji? /   

Ako ste vstali?  (j=dž)         

Popoludní: Mwaswera bwanji? / 

Ako ste strávili deň?                          

Tionana! / Dovidenia! 

vzdelávací systém nepodporuje deti v tom, aby samostatne rozmýšľali a 

vytvárali si svôj názor. Zvyčajne deti zopakujú veci niekoľkokrát po učiteľovi, 

aby si zapamätali učebnú látku, ale jej podstatu a zmyseľ nerozumejú. 

5 jazykov lásky  

Ešte pred Vianocami sme stihli mať jednodňové školenie v detskom centre v 

Mdeke. Johanna Traxel, jedna z nemeckých zakladajúcich členov nás 

navštívila a prednášala o piatich jazykoch lásky. Určite je Vám známa kniha 

Garyho Chapmana v tejto téme. Pôvodne bola napísaná pre manželské páry, 

ale základná myšlienka je dôležitá pre nás všetkých. 

Podľa Garyho Chapmana existuje 5 rôznych spôsobov vyjadrenia lásky: slová 

uistenia, pozornosť, prijímanie darov, skutky služby, fyzický kontakt. Podľa 

tejto teórie má každý z nás primárny a sekundárny jazyk lásky, ktorým najviac 

rozumie. A ak nebudeme "hovoriť" jazykom lásky druhého človeka, dotičný sa 

nebude cítiť milovaný. Návrh Garyho Chapmana je pokúsiť sa objaviť jazyk 

lásky druhého človeka tým, že ho pozorujeme, ako vyjadruje svoju lásku k 

ostatným. Človek prirodzene daruje lásku takým spôsobom, ako to sám od 

iných očakáva. 

V našom centre pre deti chceme tiež hovoriť jazykmi lásky detí. Každý náš 

zamestnanec je zodpovedný za skupinku 5-8 detí. Po prednáške dostal každý 

vedúci úlohu  objaviť a potom praktizovať primárny jazyk lásky svojich detí. V 

danom prípade sa dieťa nebude cítiť milované, ak mu darujeme len darčeky a 

pritom jeho jazykom lásky je pozornosť. Ono potrebuje, aby sme mu venovali 

pozornosť a strávili s ním osobne čas ako napr. ísť na prechádzku, hovoriť a 

hrať sa spolu, čítať si knižku atď.    

Ďakujem Vám za Vaše modlitby a finančnú podporu, ktorú ste nám minulý rok 
sprístupnili. Ste súčasťou našej služby! Dúfam, že aj tento rok môžeme 
pokračovať v spolupraci v celosvetovej misii! 

  Pán s Vami! Tentokrát sa lúčim po čičevsky:“Tionana!” Silvi :)                                                                                                          

 

 

 

 

Finančné dary:  

OTP Bank 

Molnár Mária 

Külmissziói Alapítvány 

 eurový účet: 

IBAN: HU06 1176 3385 

2570 8884 0000 0000  

Správa: 

“Silvia Keveždová-Malawi”  

silvia.kevezdova@liebenzell.org 

Spevácky zbor našich zamestnancov na vianočnom programe 


