Dopis Marii - říjen 2017:
Milá Mášo, děkujeme Ti za dopis a za obrázek, moc se nám líbí.
Zprávy od Tebe nám opravdu udělaly radost! Jsme šťastní, že jsi byla poprvé u zpovědi a
u 1. svatého přijímání, to je velká událost v životě každého věřícího.
Největší změna u nás je, že otec Jozef odešel do farnosti v Praze, rozloučili jsme se s ním
na konci června. Místo něj k nám přišel nový kněz, jmenuje se také otec Petr.
Další novinkou je, že jsme adoptovali na dálku další dítě, chlapce Dominika. Dominikovi
je 10 let stejně jako Tobě a je z Indie. Má velmi těžký osud, je sirotek a narodil se HIV
pozitivní. Je dobrý sportovec, má rád červenou barvu. Rád pomáhá lidem i zvířatům a má
psa. Až bude velký, chce být mechanikem.
Mášo, mohla bys nám prosím napsat něco o městě Udělo? My bydlíme ve městě Beroun,
je to docela malé město, má asi 20 000 obyvatel. Leží blízko Prahy, to je hlavní město
České republiky. V okolí Berouna je krásná příroda, hlavně lesy.
Ve městě jsou tři základní školy a několik mateřských škol. Uprostřed Berouna je
zalesněná hora, na které je hřiště pro děti a taky tam žijí ve výběhu dva medvědi. Medvěd
je také ve znaku našeho města a naši hokejisté se jmenují Berounští Medvědi.
Mášo, posíláme Ti fotografii z 1. svatého přijímání našich dětí, které se uskutečnilo 18.
června v kostele sv. Jakuba v Berouně.
Modlíme se za Tebe a za celou Tvoji rodinu a těšíme se na další dopis od Tebe.
Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun
Dana, otec Petr Bouška a otec Petr Blecha
Dopis od Marie – leden 2018:
Dobrý den,
z Běloruska Vám píše Máša. Váš dopis jsem dostala, moc Vám
děkuju. Taky bych Vám všem chtěla moc poděkovat za pomoc,
kterou jste mi poskytli a díky níž se můžu připravovat do školy.
Bydlím ve vesnici Udělo, ve které je přibližně 500 obyvatel. Je
tady škola, školka, kostel, pošta, kulturní dům, nemocnice,
knihovna, zemědělská družstva a tři obchody.
Ještě Vám napíšu něco o mé rodině, něco málo se změnilo. Můj
starší bratr Vadim, kterému je 19 let, od listopadu slouží
v armádě. Je v Bělorusku, na hranicích. Na vojně bude rok a šest
měsíců.
Já chodím do školy, v družině dělám domácí úkoly a odpoledne
hraju s kamarády volejbal. Pomáhám mamince v hospodářství a večer v kuchyni
s vařením. Sním o tom, že se stanu kuchařkou. To je všechno, těším se na dopis od Vás.
Na shledanou
Máša

Přeji Vám všem do nového roku pevné zdraví, radost a vše dobré.
Máša

