Dopis Marii - květen 2017:
Milá Mášo,
k Tvým 10. narozeninám ti přejeme hodně Božího požehnání, radosti, štěstí a zdraví.
Všechno nejlepší přejeme i celé Tvé rodině.
Děkujeme Ti za velikonoční přání i za hezký dopis.
Napíšu ti něco o tom, jak jsme prožili Velikonoce v naší farnosti.
Na první fotografii vidíš, jak jsme slavili Květnou neděli. Před mší svatou jsme se
shromáždili před kapli, dostali jsme palmové ratolesti, které otec Jozef požehnal, a potom
jsme šli průvodem do kostela.
V ten samý den odpoledne jsme šli na Křížovou cestu do přírody. Jak vidíš, zúčastnilo se
hodně mladých lidí, kteří hráli na kytaru.
Na Zelený čtvrtek večer jsme si připomněli Poslední večeři Páně. Ta žena, která je na
fotografii vpravo, je řádová sestra Jana. Také patří do naší farnosti.
Další fotografie je z obřadů Velkého pátku. Vedle otce Petra, kterého už znáš, je
v červeném oděvu varhaník Lukáš. Na varhany hraje krásně a také je hudební skladatel.
Během sobotní vigilie byli pokřtěni dva katechumeni. Teď jsou z nich naši noví bratři.
Všimni si toho světlovlasého ministranta vedle otce Petra. To je Tomáš, který se ve
volném čase věnuje dětem z naší farnosti, je vedoucí skautů. Jeho skautská přezdívka je
Bobr ☺.
Ta poslední fotografie je z agapé po nedělní oslavě Zmrtvýchvstání Krista. Vzadu pod
křížem stojí žena v modrém svetru. To je Libuška, která dostala nápad, že bychom mohli
pomáhat nějakému dítěti, a všechno zařídila. Dál už víš, jak to bylo ☺. Otec Petr vybral
právě Tebe a teď si s Tebou můžeme psát, což nás moc těší. Otec Petr vždy Tvoje dopisy
dává na nástěnku v kostele a do našeho časopisu, aby si je mohl přečíst každý ve farnosti.
Taky se za Tebe a Tvou rodinu pravidelně modlíme.
Milá Mášo, až dostaneš náš dopis, budou Ti už skoro začínat letní prázdniny. Napiš nám
prosím, jaké jsi měla vysvědčení a jak budeš trávit prázdniny. Budeme rádi, když od Tebe
dostaneme nějaký hezký obrázek.
Měj se moc hezky, zdravíme celou Tvoji rodinu.
Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun
Dana

Dopis od Marie – červenec 2017:
Dobrý den, otče Petře, otče Jozefe a Dano,
z Běloruska Vám píše Marie. Dostala jsem Váš dopis a moc Vám
za něj děkuju. A taky Vám moc děkuju za přání k narozeninám,
potěšili jste mě. Bylo mi deset let.
A teď napíšu něco o sobě. Mám pro Vás dobré zprávy. Byla jsem
poprvé u svátosti smíření a 4. června jsem v udělském kostele
přijala 1. svaté přijímání. Bylo to o slavnosti Seslání Ducha
Svatého. V kostele bylo opravdu mnoho věřících. Moji kmotři a
moje rodina měli ze mě radost. Během slavnosti krásně hrály
varhany.
Školu jsem zakončila se šesti a sedmi body z deseti a po
prázdninách půjdu do 4. třídy. Prázdniny trávím doma, pomáhám mámě v hospodářství a
s kamarády si hraju na dvoře s míčem.
Teď Vám namaluju obrázek.
Těším se na Vaši odpověď.
Na shledanou
Marie

