
Dopis Marii – prosinec 2019: 

Milá Mášo,  

Tobě i Tvé rodině přejeme krásné a požehnané Vánoce a hodně zdraví, štěstí, radosti a 

spokojenosti v novém roce.  

Často na Tebe vzpomínáme v modlitbě. Napiš nám prosím, jak se Ti daří. Jak Ti to jde ve 

škole a co Tvoji kamarádi? Jak se mají rodiče a Tvoji sourozenci? 

U nás ve farnosti se připravujeme na Vánoce, chystá se spousta adventních koncertů a těsně 

před Vánoci budeme v kostele stavět betlém.  

Dnes je svátek sv. Mikuláše a u nás je taková tradice, že večer děti navštěvuje převlečený 

Mikuláš, anděl a čert. Tato tradice je i mezi nevěřícími, kterých je v České republice většina.  

V naší farnosti to probíhá tak, že děti a rodiče jdou nejprve na bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše 

a pak za nimi na faru přijde Mikuláš a anděl. Čert se na faru bojí přijít 😊. Posílám fotku. 

Mášo, moc se těšíme na dopis od Tebe. Opatruj se. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana 

 

Dopis od Marie – prosinec 2019: 

Dobrý den, 

píše vám Marie z Běloruska. Promiňte, že jsem tak dlouho nepsala. 

Chodím do školy a spolu se svým mladším bratrem Alexejem na náboženství. Alexej chodí 

na náboženství prvním rokem, baví ho to a připravuje se na první svaté přijímání. 

Celý říjen jsem byla nemocná, nemohla jsem chodit, měla jsem nohu v sádře, protože jsem 

měla úraz. Díky Bohu už je to za mnou. 

Můj starší bratr Vasil se stal vojákem, pracuje na hranicích, jezdí domů jen velmi zřídka. 

Táta a máma pracují – máma jako dojička a táta je traktorista. 

Nežijeme si špatně, máme zahrádku a domácí zvířata: 1 krávu, 2 prasata a 16 kuřat. Taky 

máme kočku a psa. 

Brzy budou Vánoce, krásné svátky. Všem bych vám chtěla popřát hodně zdraví, radosti, 

úspěchů a pokoje. 

Děkuji vám za vše, co děláte pro mě a pro moji rodinu. 

Na shledanou. 

S úctou 

Marie 

 

Z dopisu od Arcidiecézní charity: 

V r. 2019 se díky činnosti Arcidiecézní charity Praha podařilo usadit do školních lavic 389 

žáků a studentů z nejchudších oblastí Běloruska. Díky pomoci dárců smysluplně trávili svůj 

volný čas, navštěvovali zájmové kroužky a umocňovali tak své přirozené talenty. Rodiny si 

dále důstojně zajistily zejména potřebná léčiva, oděvy a školní potřeby. 

 

Na konto Adopce na dálku jsme do kasiček ve farnosti v roce 2019 opět vybrali a odeslali 

20 tis. Kč nad rámec základního ročního příspěvku na Marii a Dominika. Všem dárcům 

děkujeme. 


