
 

Drahý bratře, 

představ si, že otevřeš své domovní dveře a najdeš na zápraží hladové, nebezpečně vyzáblé 

dítě, které je samotné a vystrašené. Samozřejmě, že by sis takové dítě vzal domů a nakrmil 

je. 

Ale co kdybys otevřel dveře a uviděl toto dítě společně s tisíci dalšími – všechny 

hladové a zoufalé? Děti, kterým bys chtěl pomoci, ale věděl bys, že jednoduše nemůžeš. 

Nejspíš bys zavolal na pomoc své přátele. A přesně to dělám dnes i já. Chci tě požádat, 

zda bys nám pomohl uspokojit tyto ohromující potřeby. 

Poprvé od té doby, kdy jsme začali krmit uprchlíky utíkající před násilnostmi Jižního 

Súdánu, jsme museli říct ne. Jednoduše nemáme na místě dostatek jídla, abychom nakrmili 

každé hladové dítě, takže jsme museli některým trpícím dětem říct ne. Když píšu tato 

slova, tak mě bolí u srdce. 

Utrpení těchto dětí začalo s válkou a pokračuje dodnes, protože jsou často samy, 

vyčerpané, hladové – a zoufale prahnou po naději. A situace se zhoršuje. Podle zpráv OSN 

prchá z Jižního Súdánu do Ugandy každý den průměrně dva a půl tisíce běženců. 

Proto bych tě chtěl požádat, jestli by ses mohl modlit za příval podpory v nadcházejících 

dnech, abychom mohli opět začít říkat ANO. 

Vím, že stejně jako pro mě jsou pro tebe podněcující slova z Matoušova evangelia 25:40...  

„Cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.” 

Tyto děti skutečně jsou ti „nejmenší“. Děti, které utekly před nepopsatelným násilím v 

Jižním Súdánu a skončily v uprchlickém táboře. 

Děkuji Bohu za přátele jako ty, kteří nyní poskytují každodenní teplé jídlo téměř 133 

tisícům dětí... a umožňují našim lidem sdílet s nimi Kristovu lásku. 

V tomto předsvátečním období bych s tebou chtěl sdílet příběh jednoho děvčátka jménem 

Marie, které nedávno překročilo hranici z Jižního Súdánu do Ugandy. Její příběh vypráví 

Bob Boucek, Director of operations z americké pobočky Feed The Hungry: 

„Marie se narodila před dvěma týdny během bojů ve městě Yei. Jen si představte, jaké to 

musí být – rodit za zvuků střelby! 

Když jí byl týden, Marie společně se svou matkou Rose a dalšími příbuznými utekla z města, 

které bylo obsazeno skupinou jedněch vojáků a obklopeno skupinou jiných. Drželi se stranou 

hlavních cest a schovávali se před hlídkami. 

Nyní je v uprchlickém táboře společně s 

50 tisíci dalšími, převážně s ženami a 

dětmi. Všichni jsou hladoví, vystrašení 

a unavení. 

Když jsem Marii choval, tak se mé 

srdce naplnilo údivem nad zázrakem 

nového života. Naplnilo se ale také 

zármutkem nad světem, do jakého se 

narodila. 

Vzpomněl jsem si na další uprchlickou 

dívku jménem Marie, která měla miminko 

před dvěma tisíci lety a musela kvůli 

bezpečnosti svého dítěte utéct do 

Egypta. 
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Ježíš byl uprchlík. Při příchodu mezi lidstvo zakusil jeho brutalitu. On zná naše zkoušky 

a trápení a může nás utěšit díky svým vlastním zkušenostem.“  

Toto je jen jeden příběh z mnoha – o dětech, které trpí a přitom v nich je tolik 

potenciálu. Děti, které trpí jen proto, že se narodily na špatném místě ve špatný čas. 

Vím, že náš Pán vidí všechny tyto drahocenné děti a miluje je. Ale také vím, že je na mně 

a na tobě, abychom jim byli Ježíšovýma rukama a nohama. 

Náš africký pracovní tým dělá vše, co je v jejich silách, ale nemají dostatek zdrojů pro 

zapojení nových dětí do potravinového programu – takže jsou nuceni jim říct ne. 

Dokážeš si představit, jak těžké to je, říct ne dítěti, které vidělo hrůzy války, utíkalo, 

aby si zachránilo svůj vlastní život a tak moc trpí. 

Proto tě dnes prosím o modlitby, že více přátel jako ty řekne štědré „Ano!“ hladovým 

dětem. Tvé „Ano!“ nám umožní... 

 zakoupit zoufale potřebné nákladní auto, které bude do uprchlických táborů 

moci dovážet jídlo skrze obtížný terén 

 postavit více kuchyní, kde budeme moci skladovat a vařit jídlo  

Jménem tolika vzácných životů ti děkuji za tvou podporu! 

Protože život je lepší s plným bříškem. 

 

Více informací o projektech Krmte hladové, Denně plné 
bříško i možnost přihlásit se k pravidelným darům a 

odebírání zpravodaje na adrese:  

FEED THE HUNGRY, nadační fond Krmte hladové, 

P. O. Box 39, 158 00 Praha 5,  
email:ucetni@krmtehladove.cz, tel. 607 186 282, 

www.krmtehladove.cz 

Pokud výše vybraných prostředků překročí 
potřeby jednotlivého projektu, budou 

takové prostředky použity na další 
projekty krmení hladových. 

Daniel Skokan 

ř editel nadačního fondu 
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