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IN Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu
Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti IN Network, působící v 37 zemích světa

„Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mne následuje,
nebude tápat ve tmě, ale bude mít světlo na cestu
života.“

Bible, Jan 8,12 (překlad IBS - Slovo na cestu)

Milí přátelé a partneři,
na konci nezvykle teplého dubna posíláme k tisku první letošní
zprávy z činnosti. Zdravíme Vás s nimi v roce 2007 co nejsrdečněji.
Jaké jsou novinky?
• Největšími změnami z našich partnerských zemí prochází
v poslední době zejména Nepál: kdysi hinduistické království,
sužované stále silněji terorem maoistických povstalců, se mění
den ze dne na parlamentní demokracii!
• Od posledních zpráv přibylo několik desítek dalších lidí, kteří
se připojili k Dálkové adopci PLUS a „adoptovali“ některé z dětí.
Jsme vděčni za každého z Vás, kdo dostáváte tento výtisk poprvé
- vynasnažíme se být Vám spolehlivými partnery.
• V současné době jsme blízko okamžiku, kdy budeme moci
zahájit Dálkovou adopci PLUS do Ugandy, kterou jsem loni
navštívil při naší mezinárodní konferenci IN Network. Sledujte
naše webové stránky - zahájení oznámíme na hlavní stránce
(předpokládáme zhruba ve 2. polovině května). IN Network
v Ugandě zřídila dvě základní školy. K podpoře jsou vybírány děti
bez ohledu na jejich původ či vyznání především z těchto skupin
obyvatelstva:
1. děti, které osiřely,
2. děti narozené mimo manželství,
3. děti opuštěné rodiči - hlavně z polygamních manželství,
4. děti s oběma rodiči, kteří žijí ve velké chudobě.
Pro začátek budeme mít připraveno 6 ugandských dětí, které jsou
úplnými sirotky.
• Růst práce nás přivedl před řadu výzev a jednou z nich je
vybudování potřebných databází: držte palce zejména Daniele
Horáčkové, která se ujala tohoto gigantického úkolu.
• Ze stejných důvodů jsme přivítali (přivítejte s námi!) v kanceláři
novou pomoc - Jana Brodská s námi pracuje zatím na 6hodinový
úvazek. V dubnu zároveň skončila roční pracovní smlouva Michaely

Fleišmanové, která nám pomáhala s jednodušší administrativou.
Mezi oblasti zodpovědnosti paní Jany Brodské bude patřit mimo
jiné péče o dárce podpory pro filipínské a srílanské děti. Milí
přátelé, pokud se Vás týká toto vymezení, můžete jí psát přímo
na e-mail asist@incz.info. Samozřejmě zůstává platný i původní
kontakt do naší kanceláře: incz@incz.info - s tím, že Váš případný
e-mail bude paní Brodské přeposlán. Když použijete rovnou její
adresu, Vaše zpráva půjde rychleji.
• S naší podporou začala v programu Zdravá mládež práce nové
spolupracovnice Petry Mecnerové. Petra je jedním z těch mnoha
zázraků, když někdo vydává svůj celý život práce pro mladé. Čeká
jej nejistota a výzvy v mnoha oblastech. Jsme za tyto pracovníky
vděčni. Petra nachází stále nové a nové otevřené dveře do škol
díky osvědčenému programu Etické dílny, jehož autorem je Eliška
Krmelová.
• David Říman, náš spolupracovník v programu Zdravá mládež,
se po dohodě s námi na čas uvolnil z přednáškové činnosti a do
konce roku se věnuje vedení programu TURBO 316, navazující
na známý křesťanský pořad pro mladé EXIT 316 na ČT1.
• Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se ze spojení s Vámi.
Váš Mgr. Petr Horáček

Vánoční sbírka 2006
Sbírka bývá vyhlášena vždy před Vánocemi a končí na konci
ledna dalšího roku. Poslední ročník této sbírky přinesl rekordní
výtěžek, moc Vám všem děkujeme! Díky sbírce se k nám přidali
i někteří noví dárci, je to krásný výsledek. Do Vánoční sbírky 2006
přispěl 31 dárce, celkem jsme od Vás pro všechny tři země dostali
88 480 Kč. Vybrané peníze jsme do zahraničí odeslali ve dvou
částech v lednu a v únoru 2007. K darům z ČR dostanou naši
zahraniční přátelé i dary vybrané v dalších zemích, takže nevadí,
že vybrané obnosy nepokryjí přesně na celé kusy potřebné věci.
Jak víte, sbírka byla zaměřena na konkrétní potřeby pro službu
pracovníků IN Network.
Za dary od Vás si budou moci pořídit:

- nepálské ženy v Odborném výcvikovém středisku Lydia: celý
6měsíční kurs pro 3 ženy a k tomu půl kursu pro 4. ženu. Vybralo
se 52 930 Kč (1 měsíc studia jedné ženy stojí 2510 Kč).
- filipínská křesťanská kapela „Network“: 16,91 % ceny zesilovacího
zařízení bylo pokryto Vašimi dary. Vybralo se 9 960 Kč (zesilovač
s reproduktory a 4 mikrofony stojí 57 300 Kč).
- srílanské děti: 103 děti od Vás dostaly ošacení a obutí. Vybralo
se 25 860 Kč (lepší ošacení a obutí pro 1 dítě vyjde na 250 Kč).
Mnohokrát děkujeme! Ať se Vám ve všem daří!
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Z NEPÁLU
Rok 2006 byl pro Nepál zlomovým rokem, který začal politickými
bouřemi, a dodnes se dotýká každého Nepálce. Nepál prošel
rozsáhlými a neslýchanými změnami a téměř každý den se dějí
další změny. Země už není hinduistickým královstvím, ale nikdo
neví, jaká jiná forma vlády bude nyní ustanovena. Prozatímní
vláda pracuje na návrhu prozatímní ústavy, podle plánu se 20.
června mají konat volby a bude vytvořena nová vláda. To je
počátek konce víc jak 230leté monarchie.

Nepálská církev

V roce 1950 se v Nepálu nevědělo o žádných křesťanech. Dnes
se odhaduje, že v Nepálu žije kolem 800 000 až 900 000 lidí,
kteří patří do církve, a každý den se jejich počet zvětšuje. Sta
a tisíce malých církví jsou všude po Nepálu. Dnešní křesťané sdílí
svoji víru v takové svobodě, jako nikdy předtím, a modlíme se, aby
svoboda vyznání nebyla zrušena. V Nepálu bylo v prosinci 2006
poprvé dovoleno křesťanům slavit Vánoce a má se za to, že snad
budou dokonce vyhlášeny jako svátek.
Také Boží hod velikonoční byl v Káthmándú oslavovaný nejen
v jednotlivých kostelích, ale také na veřejnosti. Oslavám
předcházelo hromadné modlitební shromáždění. To byla viditelná
demonstrace silné křesťanské existence a jednoty v zemi.
I přes politickou nejistotu církev v Nepálu a okolí neustále roste
a už není utlačována. Jsou zde však jisté známky toho, že kdyby
se maoisté dostali k moci, pro církev by nastala těžká doba,
pokud by se nepřizpůsobila jejich rozhodnutím. Už teď někdy
církev nutí, aby v církevních sálech propagovala jejich ideologii
a také si vynucují peníze. Vynucování a výhrůžek je hodně a týkají
se nejen křesťanů, ale zasahují všechny.

Nepokoje v oblasti Terai

Terai je vlastně celý jih Nepálu, pásmo široké asi 30 km a dlouhé
po celé délce země od západu na východ. V Indii (jižně od

Nepálu) se tato nížina nazývá Indoganžská nížina a ta zasahuje
do jižní části Nepálu, kde se nazývá Terai. Tam se odehrávají
všechny současné nepokoje (viz níže). Ty paralyzují zemi.
Jak může taková oblast ovlivnit zemi jako je Nepál? V Nepálu
mají jednu hlavní silnici, která probíhá od jednoho konce země
k druhému. Je to hlavní část nepálské dopravní tepny - z ní vedou
odbočky do všech dalších míst země. Dojde-li kdekoliv k silniční
blokádě, způsobí to přerušení komunikace a dopravy v celé zemi.



To se stává velmi často.
V Terai teď nefunguje hromadná doprava, protože jsou obavy,
že by se její vozy staly terčem násilností a vandalismu ze strany
aktivistů, kteří organizují generální stávku s trváním na dobu
neurčitou. Ne všichni souhlasí s těmito protesty proti vládě. Takže
proto průmyslníci, obchodníci, dělníci, řidiči sanitek, učitelé,
studenti, řidiči rikš a další představitelé běžného života vyšli do
ulic na protest proti těm, kdo demonstrují proti vládě a blokují
dopravu.
A jelikož se ceny běžných věcí v poslední době díky všem těm
protestům celkově zvýšily, obyčejní lidé si občas nemohou se svými
omezenými rozpočty dovolit ani zboží každodenní spotřeby.
Až potud podle IN Network a www.prayerfornepal.org

Nepálské děti

Děti jsou sloupy národa a jen málo z těch nepálských má to štěstí
studovat ve škole a tak si získat naději pro světlou budoucnost.
I když to zní jako nemožné, myslím, že by to bylo opravdu skvělé,
kdyby se nám podařilo podporovat alespoň několik tisíc dětí,
z nichž některé by byly z chudých a zaostalých komunit, jako jsou
například „nedotknutelní“, nebo lidé, kteří celý svůj život pracovali
pro majitele pozemků jako sedláci-nevolníci. Nebo další z těch,
kteří ve dne v noci nosí těžké náklady na svých zádech z kopce
a do kopce, aby si zajistili alespoň to málo na přežití. Někteří
lidé pracují celé dny u pobřeží řek, když zde lámou kámen a drtí
obrovské balvany. Zdá se, že jejich jediným snem je získat svůj
denní výdělek, koupit si jídlo, nakrmit své hladovějící děti a jít
spát, jen aby se ráno vzbudili a opět vyrazili zpět lámat kámen
a drtit balvany.
Nikdo si nedokáže představit, že by jejich děti vyrazily do školy
s brašnami plnými knih, pomůckami, tužkami a svačinou. Lze
je vidět, jak si hrají u svých rodičů. Jakmile chlapec nebo dívka
dosáhne věku 6 nebo 7 let, musí se začít starat o své sourozence,
nebo sám (sama) začít drtit balvany.
Nepálský koordinátor podpory dětí Rabindra Subba

Himalájská škola na fotografii paní Jitky Jakešové

Nová kapitola v historii Nepálu?

Nepokoje na jihu Nepálu pokračují. Více skupin bojuje za
práva obyvatel jižní oblasti, a to pomocí protestů, pouličních
demonstrací, stávek i ničení vládních budov. Obyvatelé jihu
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Nepálu si už dlouho stěžují na
diskriminaci oproti horalům. Během
násilných protestů zahynulo letos
asi 60 lidí. Nepálští maoisté slibují
obyvatelům lepší budoucnost. Po
parlamentu vstoupili i do vlády.
Zůstanou-li věrní svému učení a budouli chtít i v pozici koaličního partnera zavést diktaturu proletariátu,
to není jasné. V chudém Nepálu mají maoisté relativní podporu.
Mnoho lidí si od nich slibuje ekonomický rozvoj. Životní podmínky
na západě země nebo v horách jsou až 18x horší než v hlavním
městě Káthmándú. Roli hraje i kastovní systém a etnická
diskriminace. Maoisté dokázali využít nespokojenosti různých
skupin obyvatel a jejich požadavky začlenili do svého programu.
Teď požadují, aby před volbami získali statut legitimní politické
strany (Komunistická strana Nepálu) a ve znaku mají mít kladivo,
srp a hvězdu na červeném pozadí.
Podle www.sme.sk, www.aktualne.cz, www.noveslovo.sk

Podporujeme novou pracovnici

Představujeme Vám misijní pracovnici z Nepálu, kterou nově
podporujeme díky Dálkové adopci PLUS. Její jméno neuvádíme
celé kvůli bezpečnosti. Máte-li zájem o podrobnější zprávy z její
služby, na vyžádání Vám je zašleme.
DT se narodila v Nepálu v roce 1974. Vyrostla v křesťanské
rodině. Do svých 14 let brala křesťanství jen jako náboženství své
rodiny. Poté si uvědomila, že její rodiče následují pravého Boha
a jsou přesvědčeni, že Pán Ježíš je jediným Spasitelem lidstva.
Proto přijala Pána Ježíše jako svého Pána a v r. 1990 se nechala
pokřtít. Prošla semináři, kde se naučila mnohé, aby mohla sloužit
Bohu a církvi. Od té doby aktivně pomáhá novým společenstvím
a učí v nedělní škole. DT má se svým manželem tři děti a žijí ve
východním Nepálu.

Pomoc pro druhou nejrychleji rostoucí církev na světě

Církev v Nepálu je podle časopisu „Christianity Today“ (Křesťanství
dnes) druhou nejrychleji rostoucí církví na světě. Z ČR této církvi
také pomáháme, a to projektem podpory dospělých studentů
biblické školy.
Nepálská církev prožívá nedostatek vyškolených křesťanů, kteří by
se postarali o rostoucí církev. Náklady na studium biblické školy
představují 3násobek místní mzdy, proto je studium finančně
nedostupné. Biblické vzdělávání probíhá na školách v severní
Indii v Dehradunu - v Nepálu takové školy neexistují. Nejnižší
základní studium je 2leté bakalářské.
Vyšší biblickou školu mohlo v minulosti díky podpoře z ČR
vystudovat 15 dospělých studentů. Dnes pracují v nepálské
církvi. V květnu t.r. bude absolvovat další student podporovaný
z ČR. Nyní z České republiky podporujeme 8 dospělých studentů
biblické školy z Nepálu.

Student hledá dárce poloviny podpory

Vanlathanga, jeden ze studentů biblické školy (viz níže), právě
našel dárce poloviny podpory. Čeká ještě na dárce druhé poloviny,
tj. 700 Kč měsíčně. Tato podpora je velmi vhodná pro celý sbor,
skupinu mladých nebo firmu. Studenta je možné podporovat
i jinou částí podpory, než je polovina.
Zde jsou jeho údaje:
Vanlathanga Chettri,
narozen 6. října 1982.
Vanlathanga
byl
vychován
v křesťanské rodině, je nepálské
národnosti.
V
současnosti
pomáhá
jako
dobrovolník
ve své církvi (především při
práci s dětmi) v Darjeelingu
v severní Indii, kde žije mnoho
Nepálců. Během své služby se
rozhodl nastoupit na biblickou
vysokou školu, aby se naučil
víc o Kristu a byl efektivnější ve sdílení evangelia s druhými.
Chce sloužit ve svém národě mladým lidem a nevěřícím.
První ročník studia začíná v červenci a podporu do zahraničí
posíláme předem. V předstihu je třeba zaplatit ještě
vstupní poplatky, což obnáší dvě měsíční podpory. Proto je
optimální, když první podporu pro něho od Vás dostaneme
už nyní. Ale samozřejmě je možné připojit se kdykoliv později.

Můžete se modlit:

- za utišení politických bouří v Nepálu, bez kterého političtí vůdci
nemohou připravit volby a ustanovit novou vládu, a aby byla
přijata dobrá ústava, vládní a právní systém,
- za krále, královnu a královskou rodinu Nepálu a jejich
budoucnost, bezpečnost, mír a zajištění; aby nalezli pokoj,
naději a vedení v Bohu,
- za hladké znovuosídlení opuštěných vesnic a domovů, do
kterých se vrací lidé, kteří byli odtamtud vyhnáni, za Nepálce
žijící v zahraničí, aby se vrátili a přispěli k obnovení národa,
- za rodiny obětí, kteří ztratili své milované během nepokojů
a konfliktů mezi vládou a maoisty, i za ty, jejichž příbuzní jsou
nezvěstní,
- za neustálý růst, duchovní obnovu a jednotu nepálské církve
a jejich vedoucích,
- za ochranu, zaopatření, moudrost a sílu pro misionáře, kteří
pracují v Nepálu, aby mohli dál pracovat na Božím díle,
- za nového pracovníka IN Network v Nepálu, který je vybírán
v těchto dnech, aby pracoval jako terénní pracovník podpory
dětí (proste za schopného a přísného pracovníka).

Z FILIPÍN
E-maily dítěti na Filipíny

Milí přátelé, kdo chcete, můžete místo dopisu na papíře poslat
„svému“ dítěti e-mail v angličtině i s přílohou (např. foto v rozumném objemu, max. 1 MB) na adresu beth_inp@pacific.
net.ph (paní Beth Floresová, vedoucí koordinátorka filipínských
dětí). Prosím napište zřetelně nahoru do e-mailu: „For PH…
[mezinárodní kód dítěte] ... [jméno a příjmení dítěte]“ (nebo

alespoň jméno a příjmení dítěte bez mezinárodního kódu).
Nezapomeňte připojit své celé jméno a příjmení bez háčků
a čárek. Koordinátorka zajistí tisk a předání e-mailu a příloh
Vašemu dítěti. Dítě Vám odpoví v nejbližším dopise. Mailovat si
přímo s dítětem odporuje pravidlům IN Network.



Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

Ježíšův džípney

Jedno z mnoha svědectví toho, co dělá Bůh skrze službu
křesťanského sboru v Tanglaw (pastor Francis Bonito), se týká
obnovení zpřetrhaných rodinných vztahů, které následně vedlo
k připojení mnoha lidí k Božímu království. Pastor Francis sděluje:
„Na nedělní bohoslužby přišla jedna žena. Měla zlomené srdce
a byla obtížena složitou rodinnou situací. Její manžel měl tajný
vztah s jinou ženou. Nemohla se s tou skutečností vyrovnat
a rozhodla se spáchat sebevraždu. Nicméně s Boží pomocí byla
zachráněna a spasena. Podařilo se jí přivést svého manžela
a dvě děti do sboru, kde jim byla poskytnuta příslušná pastorační
(poradenská) pomoc. Její manžel změnil smýšlení, odvrátil se od
svých hříchů a skončil vztah s druhou ženou. Spolu se synem
a dcerou začali nový život a nyní je celá rodina zapojena do
služby Bohu. Dotyčná manželka je v hudebním týmu, manžel se
stará o ozvučení, syn hraje na bicí a dcera učí mládež chválit
Boha tancem. A mimoto je tato rodina velice aktivní v přivádění
nových lidí ke Kristu – a to každý týden. Používají svůj džípney
(zvláštní terénní automobil původně vzniklý úpravami vojenského
džípu), kterým nabírají své sousedy a příbuzné, aby je mohli vzít
do sboru poslechnout si Boží slovo.

Na fotografii vidíte džípney

Nový přístup ke službě křesťanů

Ve filipínské pobočce IN Network zaznívaly otázky: „Zasahují
všechny naše služby veřejnost, které sloužíme? Nebo tvoříme
pouze uzavřenou komunitu ve společnosti, kterou se snažíme
přivést k Bohu?“
Hledali a našli, že Boží vůlí pro pobočku je „ucelená mise“. Říkají
k tomu: „Bůh nám otevřel oči k pravdě, že našim hlavním plánem
je zbudovat Boží království celkovou proměnou. Když lidem
‚ohlašujeme‘ Boží lásku, musíme ji také ‚ukázat‘.“ A tak pomáhají
své společnosti stát se zdravou a soběstačnou. Křesťané se mohou
a mají stát budovateli svého národa. Mohou být zastánci změny
svého okolí. Projevuje se to např. tak, že zdravotníci z pobočky
školí matky o hygieně a správné přípravě výživného jídla. Přitom
kazatel sboru zdarma rozváží mléko po svém okolí. Lidé ho přijali,
protože viděli jeho zájem a péči o jejich rodiny. Projevuje se to
i v pomoci při pohromách, jako jsou erupce sopky a následné
evakuace, tajfuny…



Podporujeme nového pracovníka

Je jím pastor a zakladatel
křesťanských společenství John
Gois. Máte-li zájem o podrobnější
zprávu z jeho služby, na vyžádání
Vám ji zašleme.
John žije s rodinou 10 let ve
městě Agoo v oblasti La Union
- asi 200 km severozápadně od
Manily na záp. pobřeží největšího
filipínského ostrova Luzon. Je mu
38 let, má 5 dětí. Město Agoo
je dobře známé pro svůj silný
katolický vliv, ale je tam rozšířena
i náklonnost k animismu (přírodní
náboženství). Žije zde přes 50 000
obyvatel, z nichž je asi 1000 znovuzrozených křesťanů. Církev,
kde John působí, se jmenuje Immanuel Community Christian
Church.

Sbírka Pomoc Filipínám 2006

Naše sbírka na pomoc Filipíncům postiženým v předvánočním
čase tajfunem pokračuje do 30. 6. 2007.
Kdo ještě chcete přispět, můžete svůj dar zaslat na náš účet
č. 139513054, kód banky 0400, Živnostenská banka Liberec,
s variabilním symbolem 901. Podrobné informace najdete
na našich internetových stránkách, nebo Vám je zašleme na
vyžádání.
Zatím jsme od Vás a dalších dárců obdrželi 19 370 Kč a výtěžek
jsme odeslali ve dvou částech v lednu a v březnu t.r. na Filipíny.
Velice Vám děkujeme!
Nikdo z podporovaných ani jejich rodin nezahynul. Rodiny
podporovaných dětí byly postiženy tím, že jejich obydlí jsou
rozbitá; další velké škody vznikly zničením úrody a infrastruktury.
Oprava střechy jednoho domu (a případně i jiných částí domu)
stojí průměrně 100 dolarů. Zdá se to málo, ale postiženým
rodinám to stačí k nejnutnějším opravám jejich prostých domů
a střechy nad hlavou. Na fotografiích na další straně vidíte šťastné
rodiny a jejich opravená přístřeší (ve skutečnosti jsou to „domy“,
v kterých trvale žijí).
Na poloostrově Bicol pokračuje obnovovací program, který
IN Network provádí po velkém prosincovém tajfunu. Součástí
programu je i tým pastorů a poradců, kteří budou hovořit s oběťmi
a poskytovat jim rady. Zhruba 600 rodin získalo od IN Network
rýži, vodu, potraviny, použité oblečení a dva náhradní zdroje
elektrického proudu. Prosím modlete se i nadále za všechny další,
kteří přišli o střechu nad hlavou a kteří jsou stále v odlehlých
oblastech bez pomoci od vlády nebo jiných organizací.
Provincie Albay na tomto poloostrově byla v posledním čtvrtletí
2006 těžce zasažena sérií 4 tajfunů. Odhaduje se, že obrovské
škody budou obyvatelé pociťovat ještě dalších několik let.
Součástí programu pomoci a obnovy po posledním tajfunu
jsou zdravotnické a zubařské mise, pomoc a obnova, distribuce
čištěné vody, programy pomoci s obživou, poradenství, zdravotněvzdělávací osvěta v komunitě, prevence nemocí, semináře
a pracovní dílny pro zájemce.
(Zprávy IN Network)
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ZE SRÍ LANKY
Dlouhodobý vnitřní konflikt na Srí Lance zesílil navzdory
oficiálnímu zastavení palby. Jde o konflikt mezi vládou
a tamilskými rebely. V severní a východní části Srí Lanky již
přes 20 let bojují Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE) za
samostatný stát pro tamilskou menšinu. Srí Lanka je ekonomicky
závislá na turistech a tyto boje jí způsobují vážné problémy. Byl

Na fotografii vidíte srílanský slum

zastaven růst a ekonomický rozvoj tohoto ostrovního státu.
Srí Lanka je multikulturní země, kde žije 20 milionů obyvatel.
Je odvěkým centrem buddhismu. Podstatnou část obyvatelstva
tvoří také hinduisté, křesťané a muslimové. Je zde také množství
dalších menších komunit.

Protikřesťanské nálady

Kvůli občanské válce protikřesťanské nálady na Srí Lance čím dál
víc ztěžují misijní činnost.
Člověk se stává velmi podezřelým pouhým vstupem do nových
oblastí. Duchovní mohou být považováni za teroristy. Velká škála
činností ztratila svoji efektivitu právě díky strachu ze zadržení.
Na křesťanské programy pak přijde jen hrstka zájemců. Existuje
velký strach ze zatčení a lidé nevycházejí, pokud to není nezbytně
nutné. Lidé často odmítají křesťanské programy jen kvůli tomu, že
jsou křesťanské, ale to nemohou říci otevřeně.
Po distriktu Polonnaruwa (středovýchod Srí Lanky) projížděla
dodávka a pasažéři tlampačem svolávali místní obyvatele na
veřejné shromáždění. Shromáždění bylo svoláno za účelem
„vyhnání křesťanů a lidí, kteří křesťanům pomáhají“. Přestože
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podle zákona je k použití tlampače zapotřebí povolení, podle
vyjádření policie tentokrát žádné povolení vydáno nebylo.
Oznamovaného shromáždění se zúčastnilo asi 150 lidí. Na akci
byli přítomni také policisté, aby předešli případným násilnostem.
Účastníci akce se rozhodli, že místním křesťanským duchovním
důrazně doporučí ukončení veškerých křesťanských aktivit
v distriktu, v opačném případě vyhrožovali krutými následky.
Pokud by své výhrůžky naplnili, znamenalo by to porušení svobody
náboženského vyznání a práva na scházení k bohoslužbám,
zaručeného všem občanům srílanskými zákony.
Zdroj: Mission Network News, HCJB World Radio, Národní křesťanská
evangelikální aliance Srí Lanky

Oběti bojů

Stávají se jimi i křesťanská společenství na severovýchodě
země. Společenství poskytne útočiště stovkám domácích
uprchlíků, načež následuje odveta srílanské armády. Když se
někdo veřejně zastává domácích uprchlíků, je často umlčen –
zastrašen nebo rovnou „eliminován“. Mnoho lidí prostě zmizí
bez jakéhokoli vysvětlení. Na Srí Lance je hlášeno zmizení
každých pět hodin.
Zákon o zákazu násilných konverzí je v parlamentu stále
projednáván. Návrh zákona (obdobného jako v Indii) má
zabránit konverzi od jednoho náboženství k jinému „násilnými
nebo podvodnými způsoby“ a ukládá přísné tresty každému,
kdo je usvědčen z nezákonné konverze.
Podobné zákony jsou v Indii využívány k nepravdivému
obviňování křesťanů, jejichž humanitární projekty jsou
označovány jako „podvodné“ prostředky sloužící ke „zlákání“
hinduistů (k obrácení ke křesťanství).
Zdroj: internet, Compass Direct, www.prayer.cz

Z pobočky IN Network

Dokončení přístavby Harrisonova centra péče o děti se očekává
v tomto roce. Nová budova pomůže srílanským expandovat
a budou moci ještě více pomáhat dětem a místní komunitě
ve slumech.
V roce 2006 srílanská pobočka zajistila přístřešky pro mnoho
rodin z místní slumové komunity Badowita. Během loňského

roku se 3x konala pětidenní Prázdninová biblická škola
(soustředění pro děti a mládež).
Sousední bývalá autoopravna byla loni přestavěna na
auditorium pro zvláštní příležitosti, jako je např. „Den rodičů”,
kdy přišlo na shromáždění 375 matek a několik otců.

Podporujeme novou pracovnici

Díky Dálkové adopci PLUS nově podporujeme srílanskou
pracovnici. Její jméno neuvádíme celé kvůli bezpečnosti.
RS byla se svým bratrem první generací v jejich rodině, která
dostala vzdělání. Byla dítětem podporovaným v dálkové adopci
IN Network. Její otec teď působí jako křesťanský pracovník
v horách. Její dědeček byl hinduistickým knězem. V Ježíše
Krista uvěřil její otec a pak i jeho manželka, děti a prarodiče.
Chtěla se stát letuškou, dětskou lékařkou, studovat práva ale nic z toho se nedalo realizovat. Nastoupila do kanceláře
charitativní organizace s úmyslem odejít při nejbližší
příležitosti. Uběhlo 5 let, jiná práce se dosud neobjevila,
ale hlavně si zamilovala práci, kdy pomáhá druhým. Když
začínala, myslela jen na sebe a na své potřeby. Ale jak běžel
čas a ona pracovala s dětmi ze slumů a z horských oblastí,
kde stěží mají střechu nad hlavou, styděla se sama za sebe.
Získala tak mnoho a nyní může dávat, může pomáhat těm,
kdo žijí v tak hrozných domovech. Ona sama říká: „Od mého
dětství mi rodiče říkali, že Bůh má pro mě připraveno něco
zvláštního. Nikdy jsem jim plně neporozuměla. Teď vidím,
že je legrační, když práci, kterou jsem nikdy nechtěla dělat,
dělám s radostí.“

Po tsunami - dva roky poté

Násilí maří obnovu po tsunami na Srí Lance. Zatímco Sinhálci
na jihu země se rychle vzchopili a postupují v přestavbě, válkou
rozervaný, tamilskými rebely kontrolovaný severovýchod, který
utrpěl hlavní nápor vln, je na tom mnohem hůř. Vláda tvrdí,
že 98% rekonstrukcí na jihu země je nyní kompletních. Ale na
východě byla dokončena slabá polovina výstavby, zatímco na
Tamily drženém severu - díky konfliktu odtrženém od zbytku
ostrova - bylo dokončeno méně než 30 % domů. Zatímco
tsunami postižení Sinhálci už jsou nyní v nových domovech,
nejhůře zasažení Tamilové jsou vyháněni i z jejich dočasných
útočišť. Agentury zprostředkující pomoc ale říkají, že armáda
i Tamilové znemožňují přístup do oblastí konfliktu a přestřelky
mezi nimi způsobují, že činnost pomocných pracovníků je
příliš nebezpečná, což mnohé přimělo k přerušení anebo
úplnému ukončení tsunami projektů. Kdyby obě strany
souhlasily s projekty pomoci, tsunami se mohlo stát bodem
zvratu v konfliktu, ale místo toho se stalo dalším bodem
rozporu.
(Zdroj: Reuters)

Projekt IN Network nazvaný Vesnice naděje

Na fotografii: Rozestavěná přístavba Harrisonova centra



V dubnu 2007 začala stavba posledních 30 domů (projekt IN
Network nazvaný Vesnice naděje - jde o výstavbu 100 + 50
domů) pro oběti tsunami v nejhůře postižené východní části
země v oblastech Batticaloa a Ampara.
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Můžete se modlit

- za srílanskou vládu, aby se spravedlivě zasadila o nastolení
zákona a pořádku.
- za Boží ochranu práce IN Network na Srí Lance, za tým
pracovníků, který slouží dětem a jejich rodičům.

Na fotografii dokončené domy projektu IN Network „Vesnice naděje“

PRONÁSLEDOVÁNÍ PRO VÍRU

Podle HCJB World Radia a Assist News Service bude letos 250
milionů křesťanů čelit pronásledování a represím pro svou víru
v Ježíše Krista. Organizace Release International vypracovala
nový seznam míst světa, kde pronásledování dosahuje nejvyšší
míry. Zpráva uveřejněná v britském časopisu Inspire identifikovala
čtyři „zóny“, kde k pronásledování dochází nejvýrazněji: islám,
komunismus, hinduismus a buddhismus. Všechny tři země,
kde podporujeme děti, prožívají v různé míře tuto nesvobodu.
Nejvyššího tempa však pronásledování nabírá v islámském světě.
Tresty smrti jsou často udíleny občanům svých vlastních zemí jen
proto, že si chtějí svobodně zvolit svou víru.
19. dubna t. r. jsme dostali zprávu, že ve východním Turecku
přepadli muslimští fanatici malý obchůdek Turecké Biblické

společnosti (která tiskne Bibli a křesťanskou literaturu) a zavraždili
tři věřící muže. Turecko je muslimská země, křesťanů je tam
velmi málo a jsou považováni za nepřátele a vetřelce, kteří jen
podrývají autoritu tamních politických i náboženských institucí.
Více najdete na http://prayer.cz/turecko/turecko_055.php
(Podle IN Network a zpravy.idnes.cz)

20. dubna t.r. informovaly filipínské úřady o tom, že filipínští
islámští militanti z organizace Abú Sajáfa popravili na ostrově
Jolo na jihu země 7 křesťanských dělníků, které předtím unesli.
(Podle www.novinky.cz)

PROGRAM „ZDRAVÁ MLÁDEŽ“
dnes uvedu slůvkem, kterým končil svou zprávu Patrik Müller.
Patrik tu tak hezky vyjádřil dík za naše partnerství, že mě to hřeje
doteď - zahřejte se také:
„…To je prozatím vše. Nicméně Vám děkuji za vaši podporu.
Nesmírně si vážím toho, že mi svými modlitbami kryjete
záda a staráte se o mne i po hmotné stránce. Neberu to jako
samozřejmost a moc Vám děkuji nejen za sebe, ale i za ty, kteří
i díky Vám mohou slyšet a vidět více pro vlastní životy. Spousta
z nich žasne nad tím, když vidí, že veškerou práci pro děti děláme
zdarma, a nad tím, jak se mnozí starají. Vysvětluji jim, že na mě
není uspořádaná žádná humanitární sbírka, ale že to, jak se o mne
staráte, je z Vaší lásky ke mně a dětem… Ze srdce Vás zdravím…
Sdílím s Vámi i poděkování všech dětí, učitelů a libereckých
politiků za práci, na které se zde v Liberci podílíte.“
V poslední době jsem si uvědomil, jak se změnil život mnoha
křesťanů i našich partnerů v programu Zdravá mládež.
Mění se budovy, kde se křesťané scházejí - nejsou už zdaleka
místem jen jejich setkávání a neslouží jen k náboženským účelům,
ale otevírají se pro kluby, veřejnost, párty; používají se moderní
komunikační technologie, které nás přivádějí mezi lidi na rovině,
která je zajímá. Mohl jsem navštívit dvě takové otevřené skupiny,
které mne pozvaly, abych vyprávěl o svém pobytu v Ugandě.
Promítal jsem tam fotografie ze setkání s místními lidmi a také
s dětmi na dvou školách, které provozuje IN Network. Taková
veřejná beseda je skvělá a moc se mi líbilo, že se místní křesťané

stali vyhledávaným místem pro obyvatele svého města. Vědí, že je
to otevřené místo. Místo, kam mohou přicházet dopoledne matky
s dětmi. Místo, kam mohou přicházet odpoledne další lidé na
různá zajímavá setkání a akce.
V následujících odstavcích najdete několik výňatků ze zpráv
našich spolupracovníků. Martin Čechák ve své zprávě popsal
a vystihl, na čem v této práci záleží. Připomínám, že program
Zdravá mládež kombinuje přednáškovou činnost na školách
a návazné volnočasové programy.
Mgr. Petr Horáček

Martin Čechák

…Můžete jednoduše vycítit atmosféru ve třídě. Na začátku mne
učitel přivítá a děti mne neznají, potom začnu mluvit a pozorně
poslouchají, protože většinou nikdy neslyšeli o klubu jako je
ten náš a naše nabídka se jim líbí až do okamžiku, kdy zjistí,
že klub je v budově církve - z nějakého důvodu najednou
vypadají zklamaně. A musím s nimi znovu začít budovat vztah
tím, že vysvětluji, že přestože jsem členem církve, nebudu je
manipulovat, aby se stali křesťany, nebo je nebudu nutit, aby
se modlili, nebo tím, že náš sbor není žádná sekta, protože byl
založen již v r. 1929, a je obvyklé, že mnoho sociální práce např.
v USA dělá církev atd. Když je to za námi, začnu s tématem, které
si vyžádali. Rád komunikuji se studenty a tak jim kladu otázky
a vážně mne zajímají jejich názory. V závislosti na tom se pak
snažím zaměřit na dané téma. Někdy máme velkou diskusi, někdy
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o ně. Pokud mají možnost poznat nás z těchto aktivit, je pak pro
ně mnohem jednodušší otevřít se a svěřit se se svým problémem,
a to je to, proč zde jsme - tj. být jejich rádci. Mnoho z nich tak
sdílí svou prázdnotu a samotu.

Miloslav Fanta

Během posledních 3 měsíců jsme zažili příjemné věci. Za prvé
jsme byli pozvaní na přednášky do škol, kde jsme dlouho nebyli.
Mohli jsme navázat dobré vztahy s menšími školami v menších
městečkách a vesnicích okolo Mladé Boleslavi (Kněžmost,
Bezno).
Do jedné z nich jsme se dostali tak, že nová zástupkyně ředitele
nás znala z Mladé Boleslavi a přesvědčila učitelský sbor, „že
to skutečně stojí za to…“. Potom nám o tom místní učitelky
vyprávěly a byli jsme potěšeni, že řekly: „A měla pravdu.“ To je
nejlepší odměna.
V minulých měsících měly také naše webové stránky
www.otocto.com největší návštěvnost.
Na fotografii: Martin Čechák u horolezecké stěny, která je součástí aktivit o.s.
Jaspis v Kroměříži

jen poslouchají, to je různé, ale během přednášky nad tématem
přemýšlejí, i když třeba neřeknou ani slovo. Jsem si jist, že to na
ně má vliv. Cítí, že se jim snažím pomoci rozumět např. tomu, co
je šikana a jak překonat s tím spojené potíže.
Na konci přednášky nechávám prostor k tomu, aby se mohli zeptat
na cokoliv, a vedeme diskusi. Mohou se ptát, na co chtějí. Mám
rád tuto část, protože je to pro mne taková zpětná vazba. Můžete
vidět, zda je zaujala přednáška, naše činnost, nebo sbor, nebo já
osobně. Na konci každé přednášky jim rozdám letáčky s kontakty
a pozvu je do našeho klubu. Obvykle někdo z nich přijde přímo
v to odpoledne do klubu. Po jedné z mých přednášek přišlo
najednou 13 dětí (přitom celá třída měla 23 studentů)! Takže
to je můj úkol, být s dětmi a kontaktovat je v jejich přirozeném
prostředí. Během roku 2006 jsem opět mluvil k asi 3000 studentů
(přednášky, tábory, akce...) a jsem za to velmi vděčný… Snažím
se ukázat jim nové pohledy z nových perspektiv a nové zkušenosti
a věřím, že většinou tomu rozumí, i když možná někteří z nich
nesouhlasí, ale to je jejich právo, které respektuji.
Také jsme opravili další část našich sklepních prostor
a vybudovali hudební zkušebnu, kde mohou děti využít bicí,
kytary, klávesy atd., aby se učily hrát. Mnoho z nich začalo právě
kvůli tomu navštěvovat naši klubovnu. Tak se neustále snažíme
hledat příležitosti, jak jim pomoci zlepšit se v různých aktivitách.
Princip zůstává stále stejný, ať je to horolezectví nebo hudba.
Máme veškeré vybavení, které nabízíme dětem, aby je vyzkoušely.
Tyto aktivity nejsou hlavním cílem naší práce, ale nástrojem
k přátelství a rozhovorům s mladými lidmi. Mnozí z nich mají
v tomto věku (11-18 let) problémy a potřebují někoho, komu by
mohli důvěřovat, někoho, kdo by jim naslouchal a zajímal se

V únoru jsme slavili jejich 1. narozeniny a ani jsme nečekali, že
průměrná návštěva webu bude 90 návštěv denně. Jde nám ale
hlavně o osobní kontakty. Těch samozřejmě nestíháme tolik (to
bychom museli mít hlav jak pohádkový drak), ale kromě Jakuba
se z internetového prostoru vylouply otevřené diskuse a povídání
s Nikolou, Šárkou a Pavlem. Někteří poskytli rozhovor do naší
složky Rozhovory na našem webu a někteří vážně uvažují, že
pojedou na náš dorostový tábor jako účastníci.

Petra Mecnerová

Jednou jsem je pozvala na program o manželství, který jsme
připravili na náš pravidelný páteční klub „Pod povrch“. Zpočátku
měly děti trochu odstup a nechtělo se jim na toto téma moc
mluvit, ale připravené dotazníky a úkoly k zamyšlení je začaly
velmi bavit a tak nejen že se rozpovídaly samy, ale ještě
přivedly své kamarády. Rozpoutala se velmi hezká diskuse na
téma „Manželství nebo život na hromádce?“. Po této diskusi za
mnou dívky přišly a svěřily se mi se svými trápeními ve vztazích
i v rodinách. Ptaly se mě, co si o tom myslím, jak se na to, s čím
se mi svěřily, dívám já.
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