
Dopis od Marie – srpen 2020: 

Dobrý den, 

píše Vám Máša z Běloruska. Váš dopis jsem dostala, omlouvám se, že Vám odpovídám 

se zpožděním.  

Mám se dobře, protože mému tatínkovi už je lépe. Dlouho byl v nemocnici ve Vitebsku, 

více než tři měsíce tam ležel na neurologii. Teď již pracuje na mléčné farmě, kolem 

chladicích zařízení. Na dva roky je ale osvobozen od těžké práce, což znamená, že nesmí 

zvedat nic těžkého. 

S maminkou jsme prožily velice těžké období, ale s Boží pomocí jsme to zvládly. Vše 

je za námi. Můj starší bratr Vadim, kterému je 22 let, slouží na bělorusko-litevské 

hranici jako pohraničník. Má to na smlouvu. Přijíždí k nám velice zřídka, bydlí tam, kde 

slouží, v jednom pokojíku.  

Maminka je dojička. Máme zahradu a domácí hospodářství. Mému mladšímu bratru je 

8 let, půjde do třetí třídy, já do šesté. 

Moc Vám děkuji za Vaší podporu a pochopení. Přeji Vám pevné zdraví. 

S úctou 

Marie 

 

Dopis Marii – srpen 2020: 

Milá Mášo,  

jsme moc rádi, že je Tvému tatínkovi lépe a že je už s Vámi doma. 

V naší zemi budou brzy končit prázdniny, 1. září se děti vrátí do škol. Děti z naší farnosti 

byly v létě (jako každý rok) na skautském táboře. Vždy se účastní asi 100 táborníků. 

Všichni tam spí ve stanech a jedí z ešusů. Mají také různé povinnosti, musí např. v noci 

hlídat tábor nebo pomáhat kuchařkám s loupáním brambor apod. 

Děti sice začnou chodit 1. září do školy, ale brzy je čeká volný den! Dne 28. 9. je u nás 

státní svátek, kdy si připomínáme zavraždění českého knížete sv. Václava v r. 935. 

Svatý Václav založil rotundu sv. Víta, která byla později přestavěna na chrám sv. Víta, 

který je naším nejznámějším katolickým kostelem. Stojí v areálu Pražského Hradu, kde 

je sídlo našeho prezidenta Miloše Zemana.  

Mášo, přejeme Ti úspěšný začátek školního roku, ať máš hodně kamarádů a vše se Ti 

daří. Tvému tatínkovi přejeme pevné zdraví. Modlíme se za celou Vaši rodinu. 

A děkujeme za zajíčka 😊. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana  
 


