
Dopis Marii z 16. 7. 2016: 

Milá Marie,  

děkujeme ti za dopis a za obrázek, moc se nám líbí. 

Dnes ti napíšu něco o životě v naší farnosti. Naše farnost je velká. Hlavní kostel, 

který jsem ti posílala posledně na fotografii, je ve městě Beroun. Do farnosti ale patří 

ještě jedno menší město a několik vesnic, ve kterých jsou také kostely. O všechny 

tyto kostely se stará náš pan farář, otec Petr, kterého jsi už viděla na fotografii. Otci 

Petrovi pomáhá ještě kaplan, otec Jozef. 

Otec Jozef učí děti náboženství a připravuje je k prvnímu svatému přijímání, tak jako 

se připravuješ i ty. Posílám ti fotografii, na které je otec Jozef s dětmi při prvním 

svatém přijímání. 

V naší farnosti máme také mateřskou školku. Děti se tam učí náboženství. Otec Petr 

je vyfotografoval, jak hrají divadlo o narození Ježíše. Vidíš Pannu Marii a Josefa?  

A pro starší děti máme skautský oddíl, ve kterém děti poznávají přírodu a také se učí 

o Bohu. O prázdninách jezdí na letní tábor. Na táboře spí ve stanu a hrají hry v lese. 

Poslední fotografie je právě z tábora. Ten kluk na fotografii se jmenuje Ondra a je mu 

devět let jako tobě.  

Ondra si hraje se 

psem. Mášo, máš 

doma taky psa? 

Jak se jmenuje? A 

máte ještě nějaká 

další zvířata? 

Které zvíře máš 

nejraději?  

Milá Mášo, až 

dostaneš náš 

dopis, už bude 

konec prázdnin a 

ty budeš zase 

chodit do školy. 

Přejeme ti, aby ti 

učení dobře šlo. 

Máš ve škole nějakou kamarádku? Jak se jmenuje? 

Budeme rádi, když nám zase namaluješ obrázek. Můžeš namalovat svoji školu nebo 

oblíbené zvířátko. 

Těšíme se na tvoji odpověď. Budeme se modlit za tebe a za celou tvoji rodinu. 

                                                          Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

        Dana 

 

 

 

 



Dopis od Marie 16. 11. 2016: 

Dobrý den, Dano, otče Petře a otče 

Jozefe! 

Píše vám Máša. Dostala jsem váš 

dopis, moc vám za něj děkuju. 

V naší rodině máme tato domácí 

zvířata: psa Tomase a kočičku 

Běločku (tak se jmenuje, protože je 

celá bílá). A taky máme krávu a dvě 

malá prasátka, jsou opravdu legrační. 

Nejraději mám kočičku Běločku, ráda 

si mi sedá do klína a přede svoji 

písničku, která mi připadá jako 

ukolébavka: „Hajej, dadej…“. 

Chodím do školy, neučím se špatně, 

ale snažím se, abych se učila ještě 

lépe. Kamarádů mám hodně, chodím 

s nimi do kostela, na náboženství a do 

knihovny. Ve volném čase si hrajeme. 

Nashledanou! 

Těším se na odpověď! 

 

 

 

To je moje Běločka: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


