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Daniel Litvan, bývalý dobrovolník
v Dongobeshi, aktuálně kazatel
v Církvi bratské

Rozhovor s bývalým dobrovolníkem Danielem Litvanem
Autor: Silvia Žiaková

Vzpomínáš si ještě na čas, kdy jsi
sloužil s Adamem v Dongobeshi? Co
bylo
hlavní
náplní
tvojí
služby?
Pamatuješ si na jeden
z tvých nosných projektů?
Upřímně řečeno, po šesti letech od naší
služby už jsou mé vzpomínky dost

zkreslené. Řekl bych, že převažuje takové
vděčné nostalgické vzpomínání. Většina
náročných chvílí už v paměti vybledla.
Naopak se časem posílilo vzpomínání na
krásné chvíle a mně blízký styl života
v Dongobeshi. Takže trochu idealizování.
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Proto jsem byl velmi zvědavý, jaké to bude
se tam opravdu letos vrátit.
Hlavní náplní práce bylo vyučování.
Jako první dobrovolníci jsme ještě
nevěděli, co nás čeká, a stejně tak to
nevěděli učitelé LEA školy. Tak jsme
společně objevovali. S Adamem jsme
věnovali také hodně času různým
aktivitám církve. Různé konference,
evangelizace, neděle. Bylo nám to blízké a
pro místní velmi vzácné.

kde jsi provázel naše současné
dobrovolníky. Jaké byly tvé pocity,
kdy ses po 6 letech ocitl znovu
v Tanzanii?
Byl jsem velmi zvědavý, jaké to pro mě
bude. Nakonec jsem byl velmi mile
překvapen. Vzpomínal jsem si přirozeně
na jména lidí, na místa, na kulturu,
a dokonce i trochu na svailštinu, kterou
jsem prakticky několik let nepoužil.
Všechno se to nějak samo vrátilo. Velmi
milá byla také reakce známých a přátel v
Tanzanii, jak si mě pamatovali.

Tenhle rok ses rozhodl znovu se
do projektu Děti Afriky aktivně
zapojit, co tě k tomu vedlo?
Hlavním důvodem byla moje plánovaná
cesta do Tanzanie, opětovné navštívení
Dongobeshe. Měl jsem v plánu si přát od
rodiny k mým 30. narozeninám letenku :).
Věděl jsem, že to můžu pojmout jako
“pracovní” cestu pro projekt Dětí Afriky.
Navíc doba covidová nás naučila, že i když
bydlím v Havlíčkově Brodě a zázemí DA je
v Třinci, mohu se skrze videohovory
účastnit porad a na dálku s projektem
pomáhat. Vnímal jsem také touhu v srdci
opět se zapojit a spolupracovat na službě
lidem v Dongobeshi.

Jak celkově hodnotíš změny
v místní komunitě v Dobgobeshi?
Změnilo se tam vůbec něco? Když
ses teď po dlouhé době opět
procházel po areálu školy LEA, co ti
lítalo hlavou? Vnímal jsi tam nějaký
pokrok?
Dongobesh se stal o něco větším
městem. Stejně tak škola se neskutečně
rozrostla a posunula vpřed, co se týče
nových budov i počtu žáků. Martin Tango
působí ještě více jako zkušený manažer,
který má neuvěřitelnou kapacitu vedení
lidí a projektů. Během těch 2 týdnů jsem
ale neměl o moc více šancí vnímat posun
ve společnosti.

Nedávno ses vrátil právě z už
vzpomínané návštěvy Dongobeshe,

Martin Tango, ředitel školy LEA a
zakladatel LEA Ministry
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Můžeš stručně popsat, která
místa jsi během své letošní návštěvy
navštívil a s kým ses potkal?
Jak už jsem řekl, bylo to trochu jako
“pracovní cesta”. Cílem bylo odprovodit
a uvést nové dobrovolníky, zajistit
komunikaci a kontakt pro Děti Afriky,
a ještě snaha rozjet nový projekt ve
spolupráci s Maendeleo.CZ.
Po příletu jsme tedy hned druhý den
dorazili do Dongobeshe. Trávili jsme co
nejvíce volného času na základní a střední
škole. Bylo potřeba předat dopisy, nafotit
děti pro podporovatele, což je vždy
administrativně dost náročné. Museli
jsme také jeden den do Babati pro

pracovní povolení pro dobrovolníky, dále
na ústředí Luteránské církve v Mbulu,
navštívili jsme také údolí Yaeda Chini
a tamější 3 školy, kterým jsme předali
podporu. Stihli jsme také příjezdový
seminář s vedením školy, což byl první
krok k “zaměstnání” dobrovolníků do
výuky. V neděli jsme stihli 3 bohoslužby,
kde jsem plánovaně kázal a neplánovaně
i křtil.
Měl jsem plány na každý den a hodně
věcí, co bylo potřeba stihnout. Díky Bohu,
že jsem vydržel ve zdraví, a i s energií.
Skutečně vnímám, že ty náročné 2 týdny
byly velmi požehnané. Tak takhle když to
hodně zkrátím :)

Návštěva dobrovolníků v Mbulu u
biskupa na ústředí Luteránské církve
Jak
už
bylo
zmíněno,
v Dongobeshi jsi provázel současné
dobrovolníky.
Vnímáš
nějaké
změny v programu INVYT oproti
tomu, když jsi byl dobrovolníkem
ty?
Změny jsou velké, především proto, že
každý dobrovolník je unikátní a svým
vlastním obdarováním slouží jinak než
všichni předchozí. Myslím, že program
INVYT tuto skutečnost velmi efektivně
reflektuje a dobrovolníkům dává jednak

jasnou pracovní náplň ve výuce ve škole,
ale zároveň se hledá, co dalšího je možné
udělat. V minulosti to byly různé
volnočasové aktivity pro děti, služba
v místní církvi, vybudování podniku se
slepicemi, praktické pomůcky do výuky.
Současní dobrovolníci přemýšlí stejným
směrem – co po nás může zůstat –
a myslím, že jsou na dobré cestě
k úspěchu. Modleme se za ně, aby jim
drsné podmínky Afriky nepřekazily plány.
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Jaké jsou tvé plány s projektem
Děti Afriky? V jaké pozici vidíš své
místo v organizačním týmu? Která
témata tě nejvíc zajímají?
K tomu mám asi 2 věci. První je pomoc
Michalu Klusovi, který nese projekt Děti
Afriky na svých bedrech. Samozřejmě
v tom není sám a má tým. Často je to ale
tak, že různé i malé dílčí úkoly zůstávají na
něm, protože skrze něj jde většina věcí. A
různých úkolů v rostoucím projektu stále
přibývá.
Druhá věc je udržování vztahů se
stranou
v
Tanzanii.
Komunikace
s Martinem i dalšími lidmi. Je to někdy

časově náročné, ale vnímám teď Boží
volání do této služby.
Pokud bys měl odkázat něco
lidem, kteří o dobrovolnictví, ať už
v Dongobeshi nebo někde jinde,
přemýšlí, co by to bylo?
Aby okamžitě využili příležitosti a jeli!
Už teď se proslýchá, že by příští rok mohli
zase odjet dobrovolníci. :) Pokud to lidem
situace dovolí, tak by měli zvážit tuhle
zkušenost, která mění životy.
Začít
můžete
touhle
návodnou
modlitbou: Bože, jestli si mě chceš použít
v Tanzanii, tak buď vůle Tvá!

Děti z LEA školy v Dongobeshi
spolu s Danielem Litvanem
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Biblické okénko
Autor: Kamil Cichý

Lukáš 2,10
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“
Je fajn, když v životě, navzdory všem
jeho zvratům a těžkým okamžikům,
zůstávají pevné a jisté body, o které se
člověk může opřít. Některé z těchto bodů
nezruší nic, ani koronavirus, ani válka.
Snad jen člověk sám. Mezi takové pevné
a jisté body patří třeba narozeniny. Ať se
děje kolem nás, co chce, to, že jednou za
rok přijde den, který připomíná, že jsme
zase o rok starší, to nemůže nic změnit. To
je jistota, o kterou se můžeme opřít.
Když člověk v rozechvělé době hledá
nějaký pevný bod, může ho najít právě v
takových
událostech,
jako
jsou
narozeniny. A vstupujeme do období, kdy
si každý rok touto dobou připomínáme
a slavíme narozeniny Ježíše Krista, prostě

Vánoce. Možná letos nebudeme tak moc
lítat po nákupech, možná nenavštívíme
vánoční trhy a nebudeme popíjet s přáteli
svařák v hloučcích na náměstích. Ale zažít
tu zvláštní atmosféru setkání, pamatování
na druhé, společenství (třeba i online), to
můžeme, o to se můžeme obrat jedině my
sami.
A tak si vezměme k srdci ta biblická
slova: nebojte se. Nebojte se užít si
adventní a vánoční čas a připomenout si
tím, že ačkoli mnoho věcí kolem nás letos
opět „stojí na hlavě“, pořád jsou kolem nás
jistoty, které jasně říkají, že žijeme, že
máme naději. Vánoce se blíží a jistě
přijdou, a my spolu s nimi můžeme bez
strachu oslavit a povzbudit i naši naděj.

Děti z údolí Yaeda Chini, kde se v rámci
projektu Děti Afriky podporují 3 školy
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Afrika za svitania
Autor: Mila Halušková, aktuální dobrovolnice programu INVYT5

Evangelický kostel v Dongobeshi za
svítání
Kto by tomu veril? Už sme v Afrike,
rozprávkou “Leví kráľ“ preslávenej
Tanzánii. Hovorím my takže ja, Daniel,
Ondra a Tereza. Pred pár mesiacmi to bol
len plán. Nevedeli sme, či sa sem vôbec
dostaneme. Báli sme sa pandémie
a zatvorených hraníc. Bola to myšlienka.
Ale teraz je to prítomnosť a zvládli sme to.
Cesta, ako si mnohí vedia predstaviť,
bola dlhá. Mali sme dva prestupy s asi
päťhodinovými čakaniami. Ale došli sme a
nemohli sme byť viac nadšení. Boli sme
zvedaví na tunajšie mravy, jazyk, kultúru,
prírodu... človek môže pokračovať.
Jeden zo zážitkov, ktorý nám určite
utkvie v pamäti, je naša prvá nedeľa. Aby
som vás dala do obrazu: dva kostoly a
jeden večerný program v bohoslužobnom
štýle na Dongobesh Secondary. Ale teraz
po poradí.

Do prvého kostola sme vyrážali
s Martinom Tangom (riaditeľom školy
LEA) skoro ráno. Prišli sme tesne pred
siedmou a to už bolo počuť nádherný spev
spevokolu z kostola. My sme však hneď
mierili na faru predstaviť sa. Keď sme už
vošli do kostola, sadli sme si do prvého
radu. Bohoslužba trvala hodiny a
rozprával farár, hlučný kazateľ, Daniel
a príležitosť predstaviť sa sme mali aj my.
Čo sa ale najviac líšilo od kostolov u nás
v Európe boli milodary. Neboli to peniaze,
ako sme my zvyknutí, ale zvieratá, látky,
palice, potraviny... Ani si neviete
predstaviť naše prekvapenie, keď zrazu do
kostola ťahali malé deti, dospelí aj starí za
sebou 6 kôz, 2 ovce, barana. Videla som
pani, ktorá len tak držala v ruke sliepku.
Potom sa vyšlo vonku, kde sa tieto veci
dražili. Náš spolucestovateľ si kúpil
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barana, s ktorým si spravil pekné selfičko,
a potom ho daroval fare.
Po výdatných raňajkách na fare sme
vyrazili zase na cestu do kostola na území
kmeňa Iraq, kde mal v ten deň bohoslužbu
drahý priateľ Detí Afriky pastor Zak.
Tento kostol bol o dosť skromnejší,
jednoduchší. Danielovi bolo ponúknuté,
aby sa podieľal na pokrstení ako detí tak
aj dospelých, čo aj spravil. Počas
bohoslužieb sme počúvali miestny jazyk
Iraq. Je to ťažší jazyk pre Európanov ako
svahilčina. Ondru zaujalo malé bábo
v susedkiných rukách a tak ho dostal na
varovanie. Ženy sa hihňali pri pohľade na
mzungu (belocha), ako drží toto
nemluvňa. Najväčšou senzáciou bolo, keď
mu to bábätko požehnalo. Človek sa pýta:
„Ako by mu mohlo požehnať?“ No
priatelia... pocikaním. Ondra sa stal hitom
týždňa. Ľudia tu boli veľmi milí a tiež nás
pozvali na obed.
Vracali sme sa do Dongobeshu úplne
inou cestou ako sme prišli. Akou? No...
cesta sem vlastne neexistovala. Cestou
tam aj späť sa auto predieralo cez kríky a
diery v zemi. Európske auto by tu
nevydržalo ani päť minút. Keď sme sa
vrátili, bolo neskoro, ale stále sme mali

čas ísť na Secondary. Moc sa nám
nechcelo, ale aspoň by sme to mali za
sebou. Bolo to prekvapujúce. Prišli sme a
študenti tancovali, spievali... Proste si
užívali čas. A tak sme sa pridali. Boli sme
pre nich komickí: naše pohyby, zmätenie,
keď sme sa posunuli doprava miesto
doľava. Ale naučili nás to. Neskôr tu bolo
aj kázanie od toho istého kazateľa ako
ráno v kostole. Aby ste rozumeli, jeho
kázanie bolo asi dobré, ale to kričanie do
šušťavého mikrofónu s občasným
pískaním reproduktora... nám skoro
praskli bubienky. Program sa ukončil
tancami študentov a tiež spevom ako
skupín tak aj jednotlivcov. Bolo to
nádherné ukončenie dlhého dňa.
Všimli sme si, že až na takéto akcie
nemajú moc pohybu, a tak vznikol nápad
postaviť im ihrisko (na spestrenie ich
programu). Tento projekt bude prebiehať
pod dozorom Ondru. Deti tu budú môcť
šplhať, skákať, behať, vešať sa... Sme radi,
že sme našli už aj učiteľa zo Secondary,
ktorý má veľa nápadov a chce asistovať pri
tomto projekte. Viete ako u nás sú ihriská
skoro na každom sídlisku, v každej
dedine? Tu si to nevedia ani predstaviť.
Tak im to predstavíme.

Aktuální dobrovolníci INVYT5: zleva Ondra,
Terez, Mila a bývalý dobrovolník Dan
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Aktuality
Autor: Michal Klus

Stavba druhého křídla ubytovny pro
děti pokračuje. Jsou dokončeny stěny a
připravuje se zastřešení budovy. V prvním
pololetí tohoto roku jsme stavbu podpořili
částkou 443.444 Kč. Využili jsme nějaké
rezervy, ale také jsme si něco půjčili
s vírou, že se to do konce roku vysbírá.
Děkujeme všem, kdo přispěli. Pokud
byste chtěli stavbu podpořit, použijte
variabilní symbol 860.

Jak jsme již informovali, letos zahájili
vyšší studium absolventi našich středních
škol. Náklady na takové studium jsou
mnohonásobně vyšší než náklady na
středoškolské studium. Podporovatele
takových dětí žádáme o pomoc s hledáním
zdrojů, abychom tyto náklady pokryli.
Na druhé straně jsme společně
s partnery z LEA založili fond a nastavili
parametry podpory tohoto vzdělání.
Studenti dostávají darem podporu na
studium pouze ve stejné výši, jako
dostávali na střední škole. Zbývající
částka je jim poskytnuta formou půjčky,
kterou budou splácet, když jednou budou
mít zaměstnání, a to zpět do zmíněného
fondu. Prostředky z tohoto fondu budeme
dále využívat právě na dofinancování
studia studentů na vyšších školách. Tímto
chceme přispět k tomu, aby sami přijali
jistou zodpovědnost, a zároveň chceme
zajistit udržitelnost podpory tak, aby
všichni schopní studenti mohli dosáhnout
na vyšší studium.

●●●
V současnosti podporujeme 277 osob,
především dětí. Číslo je menší než
v minulém období, protože nepřibylo
mnoho nových podporovatelů a někteří
podporovaní žáci a studenti své studium
dokončili. Příkladem je pět evangelistů,
kteří ukončili tříleté studium na biblické
škole Waama a nyní slouží v různých
kazatelských stanicích.

●●●
Sedmáci v LEA škole v Dongobeshi mají
za sebou závěrečné zkoušky a teď se
připravují na střední školu. Z těchto dětí
je 24 sponzorovaných. Jeden chlapec
půjde do učení a ostatní budou
pokračovat na LEA střední škole. Celkem
základní školu takto končilo 56 dětí. Z 51
škol v okrese dosáhli nejlepšího výsledků.
V kraji byli osmí z 416 škol. A v celé
Tanzanii se umístili na 429. místě z 11.909
škol. Gratulujeme!

Evangelisti ze školy Waama
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