
 

 

“Dúfaj v Hospodina        

a konaj dobro, bývaj vo 

vlastnej krajine a 

zachovávaj vernosť.”                        

Žalm 37,3 

 

 SPRÁVY: 

 Deň detí 

 Návšteva detského 

centra   

 Návšteva v Ubwenzi 

 Nový detský klub  

 Život v Zombe 

 

Milí Priatelia!   

Srdečne Vás pozdravujem znova zo Zomby, kde sa nám už začalo obdobie zimy. 

To znamená, že v najbližších dvoch mesiacoch tu nebude veľa pršať a teploty budú 

nižšie. Počas dňa sa teplota ešte vyšplhá na približne 20 °C. Ráno a večer už 

musíme nosiť dlhé rukávy, teplota vtedy klesne na 9 °C. 

V súčasnosti sa okrem zdokonalovania sa v jazyku venujem jazdeniu autom a 

robím si vodičský kurz. Som vďačná zato, že som dostala veriaceho inštruktora v 

autoškole, ktorý so mnou každé poobedie zvlášť preberal celú teoretickú časť po 

anglicky. Ďalej som vďačná Pánu Bohu za úspešné zvládnutie testov, a že som 

dostala študentský vodičský preukaz, s ktorým môžem chodiť na hodiny jazdy. Tu 

sa jazdí na opačnej strane a rýchlosti radíme ľavou rukou. Krajina je kopcovitá, 

takže budem musieť veľa jazdiť, kým si zvyknem... Som rada, že sme si tu našli aj 

novú lektorku jazyka, volá sa Zubeda (viď. obrázok), a je tiež veriaca a pomáha mi s 

osvojením si jazyka čičeva. Napriek tomu, že je ešte mladá – má ukončenú strednú 

školu – vie dobre vysvetlovať gramatiku. Zatiaľ sa stretávame trikrát do týždňa.                  

Je pravda, že proces adaptácie a dvojročná príprava na službu nie je vždy bez 

problémov, niekedy musím čeliť ťažkostiam. Napr. frustrácia, keď veci neidú tak, 

ako by mali ísť... Veľmi mi pomohla prednáška o tom, ako sa tieto problémy 

zvládajú, o ktorú sa s nami podelil nový misijný spolupracovník zodpovedný za 

misionárov, Joachim Jenny. Prišiel k nám na pár dní vo februári z Liebenzellskej 

misie, aby nás posmelil a povedal nám niekoľko užitočných vecí, ktoré nám pomôžu 

prekonať kultúrny stres. Odvtedy sme s ním v kontakte raz do mesiaca. 

Jún ‘18                                    SILVI V MALAWI 

Manželia Volz, Katie, Joachim a Jochen  



 

 

 

 

 
 

Nový detský klub  
Príbeh o Petrovi sme ešte raz prebrali v malých skupinách, kde sme sa naučili aj 

biblický verš: „To, čo je pre človeka nemožné, je možné Bohu.” Lk 18,27. Program 

samozrejme obohatili aj mnohé piesne a hry. Pre mňa bolo výnimočným zážitkom, že 

prišla aj moja bývalá učiteľka, ktorú som bola navštíviť aj doma v kruhu jej rodiny. Bolo 

dobré, že sa zaujímala o našu službu, a čo je hlavné, jeden z našich spolupracovníkov 

sa jej opýtal, či by nechcela viesť klub pre deti v jej dedine. Prirodzene by mala na 

pomoc aj viacerých dobrovoľníkov, ale ona by bola zodpovedná za klub. Najprv váhala, 

ale potom ako sme ju posmelili a uistili, že je vhodná a schopná na túto službu, 

povedala, že v poriadku, spýta sa na to aj svojho manžela. Potom mi napísala, že to 

príjma a aj manžel s tým súhlasí. Sme veľmi vďační zato, že prijala túto službu ako 

dobrovoľníčka, hoci v súčasnosti nemá trvalé zamestnanie. Bude potrebovať aj školenie 

a ďalšie posmelenie, a samozrejme aj modlitby. 

Deň detí  

Jedno zvláštne podujatie, na ktorom 
som sa v apríli mohla zúčastniť bol 
Deň detí v rámci vidieckeho projektu v 
Ubwenzi s veľkým počtom účastníkov, 
na ktorý tentokrát prišlo približne 650 
detí. Spolu so spolupracovníkmi v 
kuchyni varili pre 700 ľudí ryžu, fazuľu 
a dusenú kapustu.                                                
S programom nám pomohla aj skupina 
nemeckej mládeže, ktorá tu bola na 
krátkej misijnej ceste, ktorá predniesla 
2 scénky k danej téme: Peter sa 
vyslobodí z väzenia. Prišli do Malawi z 
Liebenzellskej misijnej školy po 
polročnom programe a príprave doma, 
a tu získali skúsenosti z každodenného 
života misionárov na vidieku. 

 

 

Peter vo väzení ... 

  Jeden z dobrovoľníkov s deťmi      Spočítame keksíky na olovrant        Biblický príbeh v skupinke 

S Lýdiou na dňom detí 



Vďaka za: 

 Novú lektorku jazyka 

 Lýdiu a jej ochotu 

pomáhať a viesť klub 

 Duchovné 

spoločenstvo a pria-

teľov 

 Návštevy a posmelenie 

 Úspešný teoretický test 

Prosba za: 

 Ďalšie možnosti 

precvičovať si jazyk 

 Nový klub a spo-

lupracovníkov 

 Praktické skúsenosti v 

šoférovaní a vodičák 

 Ochranu na cestách 

 Spoznávanie kultúry 

Návšteva Detského Centra 

V marci som prežila ďalšiu výnimočnú návštevu v jednom detskom centre spojenom 

s detským domovom v malej obci Mdeke severne od Blantyre. Je to najmladší domov 

nemeckej misijnej organizácie „To all nations” v Malawi. Spoznala som ich cez 

Biblickú školu z Brake ešte v roku 2016, keď som bola v tejto krajine poprvý krát. 

Chcela som po roku a pol znova navštíviť spolupracovníkov a samozrejme aj deti. 

Bola to veľká radosť hrať sa s deťmi a precvičovať si s nimi jazyk čičeva. Skladali 

sme zvieratká z balónikov, bol tu veľký ruch a džavot. Všetci chceli dostať darček 

naraz a popritom sa zase niektoré deti prichádzali sťažovať, že im pukol balónik a 

chceli dostať ďalší.  

Ešte niečo bolo pre mňa veľkým darom od Pána Boha, konkrétne to, že posledný 

deň, keď už som plánovala odísť, som sa predpoludním mohla zúčastniť na jednom 

seminári. Nevedela som o tom vopred, bolo to pre mňa prekvapenie a nie náhoda či 

zhoda okolností. Spolupracovníci, ktorí tam pracovali, sa totiž zaoberali dôležitou 

témou: „Dieťa, ktoré prežilo traumu”. Som rada, že nasledujúci týždeň som si mohla 

vypočuť aj pokračovanie. Veľa som sa naučila o tejto téme, čo aj využijem v mojej 

budúcej službe. Prednášala jedna duchovná poradkyňa, ktorá sa už 7 rokov venuje 

deťom, má mnoho skúseností z praxe, a veľmi dobre sa vyzná aj v teoretickej časti. 

Je totiž dôležité vedieť pochopiť, čo sa odohráva v mozgu dieťaťa, ktoré prežilo 

traumu, aby sme lepšie pochopili, prečo sa správa tak ako sa správa. Samozrejme 

sme sa rozprávali aj o možnostiach, ako môžeme my pomôcť a ako môžeme byť ich 

duchovnými poradcami a viesť s nimi takýto rozhovor.  

V tomto detskom domove sú aj deti, ktoré tam bývajú, je ich okolo 30, a sú rozdelené 

medzi dva manželské páry z Malawi. Obidve skupiny fungujú ako veľká rodina, 

manželské páry vychovávajú osvojené deti so svojimi vlastnými deťmi. Deti 

pomáhajú s domácimi prácami a väčšie deti pomáhajú menším. Doobeda väčších 

odvezie školský autobus do školy a menších do škôlky. Poobede sú rôzne aktivity: 

môžu čítať v knižnici, húpať sa na vlastnom ihrisku, chlapci môžu kosiť trávu 

mačetou, hrať futbal alebo iné loptové hry, vyrábať niečo vlastnými rukami, hrať 

spoločenské hry. Pravidelne majú aj stíšenia a podujatia v cirkevnom zbore. Tieto 

deti boli zachránené z ich vlastných rodín kvôli zlým podmienkam. Nie náhodou 

vybrali pre tento domov meno: „Malo a Mcherezo” – Miesto ochrany, alebo útočisko.   

Balóniky vždy potešia ... 



 

 

 

 

 

 

 

Obľúbené slová: 

- všetko: china chili 
chonse  

- chladné: kuzizira (zzz!) 

- najmä: makamaka 

Väčšia časť detí ale dochádza. To znamená, že po škole prídu do centra s 
ostatnými deťmi, naobedujú sa, osprchujú sa, vyperú si šaty, zúčastnia sa na 
programoch, a potom idú peši domov. Teda rozdiel je v tom, že spia doma. O 
niektorých sa stará teta, stará mama, o niektorých zasa iní rodinný príslušníci. 
Väčšina rodín nie je stabilná a chýba otec. Mnohokrát príbuzní prichília deti len z 
donútenia, lebo sú to siroty a polosiroty, a chýba im láska a potrebná podpora. 
Preto má veľký význam, že misia hľadá pre každé dieťa, ktoré sa dostane do 
tohoto programu dvoch podporovateľov: jeden z nich mesačne hradí potraviny a 
druhý náklady na školu. Takto vedia umožniť znevýhodneným deťom, aby 
jedenkrát do dňa mali teplé jedlo a olovrant a aby mohli chodiť do školy – dobré 
školy sú spoplatnené a deťom treba kúpiť aj školské uniformy.  

Zomba                                                    
S Katie sme veľmi vďačné za náš nový a priestranný domov, ktorý je zvnútra 

pestrofarebný. Obidve máme svoju izbu, máme hosťovskú izbu, kanceláriu a 

obývačku. Ale najlepšia vec je, že u nás iba málokedy nie je elektrina. Keďže 

bývame v blízkosti prezidentského paláca – Zomba bola prvým hlavným mestom v 

období kolonizácie, a my odoberáme prúd z toho istého drôtu ako palác.  V meste 

je výpadok elektriny často, a mnohé obchody môžu fungovať len s generátorom. 

Kvôli bezpečnosti tu v noci strážia domy noční dozorcovia, my tiež využívame túto 

službu. Okrem toho máme aj poplašné zariadenie, dvoch psov a na každom okne 

máme mreže. Zomba je známa aj svojou univerzitou — Chancellor College, 

krásnou zeleňou, plošinami, botanickou záhradou a trhmi, kde je vždy dostať 

čerstvú zeleninu a ovocie.     

Som rada, že okrem bohoslužby v jazyku čičeva môžem chodiť aj na anglické 

bohoslužby a niekedy spievam chvály aj v skupine. Navštevujeme hlavne tunajší 

zbor baptistov, kde sme si už našli aj priateľov. Ja som sa viac spriatelila s jednou 

holanďankou a kórejčankou. Vo štvrtok doobeda mávame medzinárodnú skupinu 

žien, kde študujeme Písmo, spolu sa modlíme, zhovárame sa a upevňujeme 

vzťahy. Obzvlášť som vďačná za Moniku, ktorá pochádza zo Slovenska, ale aj 

ostatné ženy sú veľmi milé. Zrátala som, koľko rôznych krajín je tam ešte 

zastúpených: Nemecko, Holandsko, Vietnam, Južná Kórea, Malawi, Južná Afrika, 

Etiópia. Spomedzi nás nikto nemá materinský jazyk anglický, napriek tomu si dobre 

rozumieme. Je veľké požehnanie, že pravidelne máme možnosť duchovne rásť. 

Potrebujeme to.  

   Ďakujeme za Vaše modlitby a že stojíte pri nás v našej službe! 

Mulungu Akudalitseni!Nech Vám Pán Boh zehná!Vasa Silvi                                                         

 

 

 

Finančné dary:  

OTP Bank, Sepa platba 

Molnár Mária Külmissziói 

Alapítvány 

IBAN: HU28 1173 8084 

2001 1215 0000 0000  

SWIFT: OTPVHUHB  

Alebo na eurový účet: 

IBAN: HU06 1176 3385 

2570 8884 0000 0000  

“Kevezsda Szilvia-Malawi”      

Ďakujeme! 

skevezsda@gmail.com 

Naši prví hostia na večeru—rodina Volzových 


