
Dopis od Marie – listopad 2020: 

Pochválen buď Ježíš Kristus! 

Dobrý den, buďte pozdraveni všichni věřící katolické církve města Beroun. Z Běloruska 

Vám píše Marie.  Mám se dobře. Chodím do sedmé třídy. Moc Vám děkuji za veškerou 

pomoc, kterou věnujete mojí rodině. Hluboce se Vám klaním, Pán Bůh Vás opatruj. 

Každou neděli chodíme do kostela s mým mladším bratrem Alexejem, je mu 8 let. Mše 

začíná v 11 hodin. Když jsou rodiče v práci, chodíme jenom my dva a moc se nám to 

líbí. Alexej chodí na náboženství, připravuje se k první zpovědi a prvnímu svatému 

přijímání. Já mu v přípravě pomáhám a on mě pozorně poslouchá. Dospělí mi říkají, že 

mám k tomu vztah a talent. 

Maminka mi říkala, že když jsem se měla narodit, chodila i v požehnaném stavu 

pravidelně do kostela, protože chtěla, abych se narodila zdravá. Se mnou v bříšku byla 

i na půlnoční, všichni se modlili a ona se pořád modlila k Panně Marii s Jezulátkem a 

slyšela zvuk zvonu: „Bim, bam…“. Pak uslyšela hlas: „Dej dceři jméno Maria…“. 

Maminka neví, jestli se jí to jen nezdálo. 

Řekněte mi, prosím, může se něco takového stát? 

Přeji Vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, úspěchy ve všem. 

Budu čekat na Váš dopis.  

Na shledanou, s úctou  

Marie 

 

Dopis Marii – listopad 2020: 

Milá Marie,  

děkujeme za všechny zprávy od Tebe. Máme radost, že jste všichni zdraví a že se mladší 

bratr i s Tvou pomocí připravuje k přijetí svátostí. 

Příhoda s Tvojí maminkou o Vánocích, kdy Tě čekala, je pěkná. V Bibli je několik 

příběhů, kdy sám Pán Bůh dal rodičům pokyn, jak mají své dítě pojmenovat. 

Těžko říct, jestli to přesně tak bylo i u vás. Důležité ale je, že se maminka za Tebe už 

před Tvým narozením modlila. A v modlitbě někdy člověku přicházejí i dobré nápady. 

Pojmenovat dceru po Matce Boží je určitě také dobrý nápad. Jistě se ke své patronce 

Panně Marii i Ty sama často v modlitbě obracíš. A ona vám všem u svého Syna ráda 

vyprošuje pomoc a ochranu. 

V naší farnosti se připravujeme na Vánoce. Už první adventní neděli má hodně rodin 

doma adventní věnec. Může být buď zavěšený na dveřích do domu, nebo se dává na 

stůl. Ten, který se dává na stůl, má čtyři svíčky, každá z nich se zapaluje jednu adventní 

neděli. Je tato tradice i u vás? 

Milá Mášo, těšíme se na Tvůj dopis, pozdravuj maminku, tatínka i bratry. 

Modlíme se za Vás. 

Za věřící Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana 


