
Dopis Marii - srpen 2018: 

Milá Mášo,  

děkujeme ti za dopis. Jsme rádi, že pomáháš mamince a že máš ráda zvířata. 

Na konci června u nás byla velká slavnost – před vchod do kostela byla zasazena nová 

lípa. Na tom místě vždycky stály dvě lípy, už asi 120 let. Ale loni v létě se větev jedné té 

staré lípy ulomila a spadla na lavičku a na něčí auto. Hrozilo nebezpečí, že by se mohla 

ulomit ještě další větev a třeba i někoho vážně zranit. Proto byla stará lípa pokácena a na 

její místo byla vysazena nová. Na fotografii můžeš vidět otce Petra Boušku, jak nové lípě 

žehná.  

Taky bych ti chtěla napsat něco o historii naší země. Jak víš, Česká republika je malý stát 

ve střední Evropě. Má asi 10 miliónů obyvatel. Počátky českého státu sahají až do 9. 

století, tehdy u nás začala vládnout první knížata – Přemyslovci. V 16. století byly české 

země připojeny k Rakousku a samostatnost získaly až po 1. světové válce, v roce 1918. 

Tehdy se české země spojily se Slovenskem a s částí Ukrajiny a vznikl stát 

Československo. Ta část Ukrajiny se oddělila po 2. světové válce a Slovensko v roce 

1992. 1. ledna 1993 vznikl samostatný stát Česká republika.  

Mášo, víš taky něco o historii Běloruska? Budeme rádi, když nám o tom napíšeš. Taky 

nám prosím napiš, jak se máš a jak se daří Tvé rodině. 

Myslíme na Tebe a modlíme se za Tebe i za Tvou rodinu. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana 

 

Dopis od Marie – prosinec 2018:  

Dobrý den,  

píše vám Marie z Běloruska. Chci vám všem upřímně 

poděkovat za pomoc, kterou poskytujete mně a mé 

rodině. Teď napíšu něco málo o sobě. 

Chodím ve škole do 5. třídy. Můj bratr Alexej do 1. 

třídy, je mu šest let. V říjnu přijel na dovolenou z vojny 

můj starší bratr Vadim, slouží u pohraniční stráže a je 

mu dvacet let. Odsloužil už jeden rok a zbývá mu šest 

měsíců služby. V květnu se nám vrátí domů, už se na něj 

všichni moc těšíme. 

Táta s maminkou chodí do práce. Počasí je u nás špatné, 

prší a je silný vítr, venku je chladno, brzy bude zima. Je 

tu advent a po něm velké svátky, Vánoce. Přeju vám 

všem k těmto krásným svátkům zdraví, radost, klidnou 

oblohu, chutný chléb, pramenitou vodu a žádné starosti, 

jen vše dobré. Na shledanou. 

S úctou Marie 

 

Na konto Adopce na dálku bylo díky darům z našich kasiček odesláno 20 tis. Kč nad 

rámec pravidelných ročních příspěvků na Marii a Dominika. 


