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""""Neboť jsem hladověl a Neboť jsem hladověl a Neboť jsem hladověl a Neboť jsem hladověl a 
dali jste mi najíst, žíznil dali jste mi najíst, žíznil dali jste mi najíst, žíznil dali jste mi najíst, žíznil 
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byl jsem cizincem a byl jsem cizincem a byl jsem cizincem a byl jsem cizincem a 
přijali jste mě, byl jsem přijali jste mě, byl jsem přijali jste mě, byl jsem přijali jste mě, byl jsem 
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jsem ve vězení a přišli jsem ve vězení a přišli jsem ve vězení a přišli jsem ve vězení a přišli 
jstejstejstejste za mnou." za mnou." za mnou." za mnou."                    

                                      (Mt 25,35-36) 
 
 
 

Milí přátelé, bratři a sestry, 
rádi bychom vám řekli alespoň pár slov o naší cestě 
do Egypta, kterou jsme podnikli na přelomu srpna a 
září v roce 2008. Před nějakou dobou nám Bůh dal 
na srdce jednu čtvrť na okraji Káhiry, kam jsou 
denně z Káhiry dováženy tuny odpadků, mezi 
kterými žijí křesťané (Koptové) doslova na skládce 

v hrozných podmínkách. V těchto odpadcích 
plných krys se přehrabují holýma rukama jak 
dospělí, tak děti od rána do večera a snaží se najít 
něco, co lze dále využít nebo recyklovat. Třídění 
odpadu je zde totiž hlavním a téměř jediným 
zdrojem obživy. Udělali jsme proto sbírku hraček 
pro tamější děti, kterých se nám podařilo nasbírat 
na 300, a také jsme pro ně našetřili nějakou 

finanční pomoc. Vyrazili jsme na cestu, ačkoli jsme 
nevěděli, kde přesně tuto čtvrť máme hledat. 
Nakonec 
jsme se s 
Boží 
pomocí 
dostali na 
horu 
Muqattam, 
kde se 
nachází  
komplex 
sedmi 
kostelů 
postavených 
v prostorách 
jeskyně, přičemž největší z nich může pojmout až 
20 000 lidí.  

 

Místní 
křesťané 
nikdy 
nepřestali 
věřit v to, že 
Pán Ježíš je 
živý, že 
uzdravuje, 
dělá zázraky 
a mění 
lidské 
životy.  

Obrovské shromaždiště křesťanů 
vybudované v jeskyni. 

Křesťané žijí mezi tunami odpadků, které ručně třídí a 
tím získávají obživu. 

Návštěva chudé rodiny (otec chronicky 
nemocný v nemocnici). 



Při pravidelných uzdravovacích shromážděních 
v jeskyni vkládá koptský kněz ruce na lidi a ve 
jménu Pána Ježíše se modlí za ty, kteří přicházejí 
dopředu pro modlitbu za uzdravení či vysvobození 
od útlaku démonů. Co nás překvapilo nejvíce byla 
skutečnost, že většinu těchto lidí tvořily muslimky, 

někdy dokonce i v doprovodu manželů. Během 
pouhých dvou hodin shromáždění, které trvalo 
celou noc až do rána, jsme napočítali na 50 
muslimek a tyto ženy odcházely často hned ze 
shromáždění svobodné od útlaku démonů nebo 
uzdravené.  

 

 
Našim posláním na 

hoře Muqattam bylo 
vyhledat chudé rodiny, 
vdovy, sirotky, chronicky 
nemocné a postižené, 
kterých je na hoře 
Muqattam poměrně dost 
vlivem všudypřítomných 
odpadků a zamořeného 
ovzduší. Společně jsme se 
s nimi modlili za jejich 
potřeby a uzdravení a děti 
byly nadšené z plyšových 
hraček, které jsme jim 
přivezli. V rámci našich 
možností jsme také těmto 
rodinám poskytli finanční 
pomoc.  

 
 
V zimě roku 2008 

jsme se do Odpadkového 
města vydali znovu. 
Tentokrát jsme však 
získali podporu dalších
křesťanů, zvláště Křesťanského sboru víry z Havířova, takže jsme mohli potřebným rodinám poskytnout 
téměř 20 000 Kč a rozdat dalších 200 hraček dětem. Všichni jsme byli moc rádi, že jsme se zase mohli vidět, 
předkládat naše prosby Bohu a povzbudit se něčím navzájem.   

 
Byl to pro nás docela 

náročný týden 
v podmínkách, na které 
nejsme zvyklí, a zvláště 
v zimním období jsme 
kromě všudypřítomných 
odpadků a zamořeného 
ovzduší museli překonávat 
i nízké noční teploty bez 
možnosti se někde ohřát 
kromě ohýnků, které 
některé rodiny zapalovaly 
z odpadků, vše však 
vyvážila obrovská radost a 
povzbuzení, které nám 
pobyt s našimi egyptskými 
bratry a sestrami přinesl.  

             sestra Andrea 
 

 

Domovy křesťanů jsou v „odpadkovém městě“ velmi skromné. 

Pohled shora. Na každé střeše je mnoho přebraného odpadu, který se prodává na recyklaci. 


