
 
  

 

 

                                        

  Milí Priatelia, modlitební Partneri!                       

Srdečne Vás pozdravujem zase z detského centra z Mdeky! Dážď 

prišiel hodný sezóny, aj keď oveľa neskôr ako zvyčajne. Na viacerých 

miestach ľudia siali už po tretí krát, pretože po prvých dvoch sejbách 

bolo sucho. Miestni si také niečo ani nepamätajú!  V tomto období sa 

dosť šíri chrípka a malária, aj naše deti kašlú. Kvôli pandémii tu teraz nie 

sú žiadne obmedzenia, užívame si slobodu.

    PRAVIDELNÉ PROGRAMY  
 Po vianočných prázdninách 

sa 4. januára vrátil život do 

nášho centra. Pokračovali sme 

aj s Biblickými hodinami a 

fakultatívnymi krúžkami. Deti 

navštevujú škôlku, základnú a 

strednú školu podľa vekových 

skupín. 

V tomto školskom roku 

máme niekoľko nových 

menších detí od troch rokov, 

staršie nás už opustili. Spolu ich 

je teraz 18. V škôlke mám na 

starosti Biblické hodiny, ktoré 

učím dvakrát týždenne a raz 

týždenne učíme aj kresťanské 

detské piesne. Pri príprave lekcií 

pre škôlkárov používam 

materiál zostavený 

švajčiarskymi pracovníkmi CEF 

(Detskej misie). V dvoch ďalších 

detských centrách, Chiole a 

Dombole, učiteľky Grace a 

Regina používajú tiež tieto 

lekcie. Po preklade a úprave im 

pošlem podklady. Naše 

posledné stretnutie prebehlo 

dobre plánovaním, metodikou 

a učením sa nových pesničiek. 

Som za nich vďačná, majú 

srdce pre deti. 

V Mdeke nám pomáha v 

škôlke naše bývalé dieťa 

Blandyna ako praktikantka. 

Dobre rozumie deťom a je 

nadaná. V piatok sa striedame 

v učení 5 detí na Biblickej 

hodine. Aj na tieto hodiny 

pripravím lekcie, potom to 

prediskutujeme a navzájom si 

pomáhame nápadmi. Vieme 

dobre spolupracovať. 

Sme vďační, že nás Pán 

ochraňoval, keď začiatkom 

januára zasiahol Malawi 

tropický cyklón Ana.  Dosť dlho 
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trvalo, kým odtiekla voda, ktorá 

zaplavila náš dvor po 

výdatnom daždi. V niektorých 

krajoch došlo k veľkým škodám, 

dážď podmyl domy a veľa ľudí 

museli evakuovať. 

V piatok pred tým sme brali s 

deťmi Noeho príbeh, ten istý 

príbeh som učila aj v nedeľnej 

škole a v pondelok nás zasiahol 

cyklón. Pán Boh ma pripravoval 

dôverovať Jemu, pretože to, čo 

učíme deťom, musí najskôr 

osloviť nás. Aj od nás Boh 

očakáva vieru a poslušnosť 

Jeho Slovu. Učila som, že Pán 

Boh držal Noeho, jeho rodinu, 

archu a zvieratá vo svojich 

rukách. Boh mal dobrý plán, 

ako ich zachrániť, a nemuseli sa 

báť, keď vietor archu sem a 

tam zmietal. Verili, že Boh ich 

zachráni, ako im to zasľúbil. 

Dokonca do nášho domu 

vtiekla voda na viacerých 

miestach, vyprázdňovala som 

vedrá. Jednoducho neprestalo 

pršať a fúkal veľmi silný vietor, 

ktorý som už nemohla počúvať. 

Zapla som si chvály a 

spomínala na to, čo som učila 

deťom: Boh nás drží v rukách! 

Čokoľvek prichádza, kto v neho 

verí, nemusí sa báť! Ďalší deň 

popoludní už svietilo slnko! 

Dobre, že nám to trvalo len 1,5 

dňa namiesto 40! 

 

      ŠPECIÁLNE PROGRAMY  

V decembri sme mali dve 

špeciálne udalosti: našu 

tradičnú vianočnú oslavu (fotky 

hore na str. 1), ktorá prebehla 

bežným spôsobom, a praktickú 

službu - pomoc chudobným 

starším ľuďom v okolitých 

obciach (ďalšie fotky na str. 3).   

 

S touto službou sme začali v 

roku 2018 s cieľom pomôcť 

opusteným starším ľuďom, ktorí 

nemôžu rátať s pomocou 

blízkych. V Malawi neexistuje 

sociálny systém, štát 

nepodporuje ani starších ľudí. Pri 

tejto praktickej službe nám 

záleží aj na tom, aby sa naše 

deti naučili dávať, vzdať sa 

niečoho a zapájať sa do 

charitatívnej činnosti. Tým 

pádom môžu stáť nielen na 

strane odmeňovaného ale aj 

na strane odmeňovateľa. Ich 

podporovatelia im totiž každý 

mesiac posielajú finančnú 

podporu, aby tu mohli 

študovať. 

Ale mohli by sme sa opýtať, 

čoho sa môže dieťa v Malawi 

vzdať, čo môže dať iným? 

Minulý rok sa naši zamestnanci s 

deťmi 8x vzdali mäsa počas 

obeda - inak jedia mäso raz do 

týždňa, takže jedli len kukuričnú 

kašu so zeleninou. Okrem toho 

sa deti s rodičmi bývajúci v 

centre zdržiavali vajec a chleba 

raz týždenne počas 4 

mesiacov. Takto sa podarilo 

ušetriť dosť peňazí na to, aby 

sme mohli darovať kukuricu (25 

kg), prikrývku, rohožku, mydlo 

na pranie a kúpeľ, cukor a soľ 4 

starším ľuďom. To všetko sme 

zvládli bez vonkajšej podpory, 

to bol aj cieľ, aby sme to zvládli 

svojpomocne. Ďalším dôležitým 

aspektom bolo spoločenstvo a 

budovanie kontaktov. Na obed 

sme hostili aj miestnych. Fazuľu 

a listovú zeleninu sme uvarili 

doma, kukuričnú kašu sme 

pripravili na mieste, dokonca 

sme si zobrali aj drevo k vareniu. 

Táto služba má aj vzdelávací 

charakter pre miestne 

obyvateľstvo. Neľutuje 

chudobných Afričanov, ale 

povzbudzuje ich, aby 

objavovali a využívali miestne 

dané a dostupné zdroje. V 

odbornom žargóne sa tomu 

hovorí transformačný vývoj. 

Napríklad na vybudovanie 

vonkajšej toalety potrebujú 

hlinu, vodu, drevo a trávu – to 

všetko môžu nájsť v prírode. 

Okrem toho je potrebná ľudská 

sila. Žiaľ, práve tá chýba starším 

ľuďom - túto medzeru dokázali 

vyplniť naše deti. 



 
 

 
Skvelé je, keď niekto môže 

venovať svôj čas a energiu 

charite! „Je to prejav lásky a 

starostlivosti. Môžeme to vsadiť 

do ďalšej generácie.“ - hovorí 

vedúci nášho centra. A 

nemusíme vždy myslieť na veľké 

veci! Títo dospelí a deti 

napríklad nosili tehly a vodu, 

šľapali blato na lepenie tehiel, 

zametali dvor, prali, opravovali 

dažďom poškodenú strechu... 

Okrem napĺňania fyzických 

potrieb je dôležité vedieť ľudí 

povzbudiť aj duchovne. V 

našom prípade to bolo 

svedectvo o Pánovi Ježišovi a o 

Jeho nasledovaní. Potom sme 

spoločne chválili Pána spevom 

a modlitbou.  

Som veľmi rada, že som sa 

mohla zúčastniť týchto akcii a 

získať nové skúsenosti. 

 

                 VĎAKA: 

-že sa mi podarilo integrovať 

do kultúry a služby 

-za ochranu v búrke 

-za verných podporovateľov 

a dostatočnú finančnú 

podporu 

-za nového malawijského 

riaditeľa v našom centre, ktorý 

slúži od februára 

-za sedem nových detí, ktoré 

sme mohli prijať. Aklimatizácia 

začala v decembri, dobre si 

zvykli na nové prostredie. 

          

 

        PROSBA: 

-za požehnaný tábor pre 

dospievajúce dievčatá: 23.-27. 

marca a chlapcov: 15.-19. 

marca 

Konečne je ich veková 

skupina na rade. Modlíme sa za 

prípravu a pôsobenie Ducha 

Božieho v ich srdciach. 

-za jednotu v tíme našich 

misionárov: v centre Chiole sme 

sa rozrástli o 2 zamestnancov a 

2 rodiny z Nemecka  

-za nový rodičovský pár v 

Mdeke do druhého rodinného 

domu - aby sme mohli prijať 

viac detí 

 

Pán Boh nás nenecháva 

skúšať nad naše sily – to som 

viackrát zažila. On nám dáva 

dostatok sily v skúškach a 

pokušeniach a pripravuje nám 

aj východisko. Nech nás to 

povzbudí v každodennom 

živote! 

 

„Skúška, ktorá na vás 

doľahla, je len ľudská. Boh je 

však verný. On nedopustí, aby 

ste boli skúšaní nad svoje sily, 

ale so skúškou dá aj 

východisko, aby ste ju vládali 

zniesť.” 1 Kor 10,13 

 

Nech Vás Pán bohato 

požehná! 

S pozdravom, Silvi 
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