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Milí přátelé!
»Obnova člověka se uskutečňuje skrze obrácení
a příklon k Bohu. Jde o celoživotní proces.« (P. Hans
Buob)
Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní.
Pro většinu věřících je tato doba spojena s představou
odříkání, což ale není to podstatné o co v době postní jde.
To nejdůležitější, s čím je dobu postní třeba spojovat, je
obrácení. Někteří věřící berou výzvu k obrácení na lehkou
váhu, jelikož se domnívají, že jsou obráceni, protože věří
v Boha. Pouhá víra v Boha však není ještě znamením
obrácení. I věřící může žít bez Boha a pro klid svědomí
jen plnit „náboženské povinnosti“.
Jak tedy rozumět výzvě k obrácení?
»Ve Starém zákoně slovo obrácení znamenalo doslova
vrátit se zpět k Hospodinu, znamenalo to zvolit opačný
směr cesty, návrat k Hospodinově smlouvě, kterou
vyvolený lid přestal dodržovat. Obrácení bylo
prostředkem a podmínkou spásy, bylo nárokem na změnu
života, aby věřící mohl přijmout milost.
S příchodem Ježíše Krista dostalo slovo obrácení
nový význam. V Ježíši Bůh sám přišel, aby nás spasil.
Přišel bez našich zásluh a bez našeho obrácení. V
Ježíšových ústech slovo obrácení neznamená na prvním
místě něco opustit, ale vejít do království Božího, které je
zde, znamená to uvěřit v Ježíše a otevřít se pro jeho
evangelium, vstoupit s ním do vztahu a začít ho
poslouchat a pak i následovat. Znamená to vzít vážně to,
co pro nás Bůh udělal a dělá skrze svého Syna. Kdo se
nechá uchvátit Kristem a dá mu svou víru, samozřejmě
změní také svůj pohled na celý život, změní žebříček
hodnot, projde očistou, ale to, čím má začít je uvěřit, že
přišel Někdo, kdo může změnit můj život.«
S použitím textu P. Vojtěcha Kodeta
Vaši P. Jan a P. Michal

POMOC DĚTEM
Z ADOPCE NA DÁLKU®
Vážení rodiče,
milí děvčata a chlapci,
drazí farníci,
chceme
Vám
poděkovat
za pomoc dětem z Adopce na
®
dálku , ke které se řada z Vás
připojila
během
Adventu
a Vánoc 2006-2007. Byly to
Vaše modlitby i finanční
pomoc.
Celkem letos přišlo se svými dary 52 malých králů
(pokladniček od dětí a v nich 8 738,50 Kč) a 4 velcí

králové (pokladničky, do kterých přispívali lidé
v kostelech v Sušici, Kolinci, Petrovicích a Svojšicích
a v nich 23 707,00 Kč).
Pro letošní rok 2007 jsme tak mohli v první polovině
ledna odeslat:
®
Příspěvek pro naše děti z Adopce na dálku :
• Mecrine Louis (Indie) 4 900,00 Kč
• Joseline D´Costa (Indie) 4 900,00 Kč
• Joseph Ndoode (Uganda) 7 000,00 Kč
Na Česko-ugandskou nemocnici, která je v oblasti
Buikwe v Ugandě, a která i zajišťuje zdravotní péči dětí
®
z Adopce na dálku : 14 000,00 Kč.
Na poštovné (dopis do Indie či Ugandy do 250 g stojí
123,-Kč, do 500 g 193,- Kč) a drobné dárky, které dětem
posíláme, jsme letos nechali 1 645,50 Kč.
V červnu 2006 jsme našim třem dětem z Adopce na
®
dálku poslali dopisy s pohledy a medailkou Panny Marie
z Dětské vikariátní pouti na Lomec. Kdo chtěl, přidal také
do dopisu svůj obrázek.
Na začátku prosince jsme každému z dětí napsali dopis
k Vánocům. Popisovali jsme v něm, jak je u nás zvykem
slavit svátek sv. Mikuláše, který je zároveň patronem naší
Českobudějovické diecéze, a jak jsme ho slavili v našem
kostele v Sušici. Zmínili jsme se také o říjnové Dětské
diecézní pouti do Českých Budějovic, na které jsme se
setkali s naším biskupem. Děti připojily k dopisu své
podpisy a do něj jsme dali drobné dárky pro adoptované
děti a jejich sourozence: omalovánky, pastelky, fixy a
rozkládací papírový Betlém.
Mecrine Duming Louis z Shantinagar v jihozápadní
®
Indii; středisko Adopce na dálku Honavar (pomáháme jí
od roku 2000): Letos 27. února jí bude 13 let. Její tatínek
je malířem pokojů s jen příležitostnou možností výdělku,
maminka se stará o domácnost. Má tři sestry Dinu (11 let),
Joselin (10 let) a Flavii (6 let). Chodí do 8. ročníku
základní školy a velice dobře se učí. Chtěla by se stát
učitelkou a řádovou sestrou.
Z dopisů (píše nám je rodným jazykem Kannada a
chodí, spolu s překladem do angličtiny), které nám vloni
poslala (v únoru, květenu a říjnu), jsme se dozvěděli: Ze
hry pexeso, které jsme jí poslali v dopise k Vánocům 2005
měla velkou radost. Každý den brzy vstává a učí se do
školy. V březnu ukončila 7. třídu jako druhá nejlepší ve
třídě. Ve škole také získala několik cen ve sportovních
soutěžích.

V dubnu a květnu měla letní prázdniny a byla na výtvarném táboře, kde se učila kreslit zvířata a rostliny a vyrábět
z papíru. Účastnila se také jednodenního výletu s jejich knězem. Přišel jí dopis od nás, ve kterém byly obrázky od dětí a
pohledy a medailka Panny Marie. Děkuje nám za něj i za školní potřeby (zaplacené školné, sešity, uniformu a deštník), které
dostává z peněz od nás. V říjnu byly pololetní prázdniny (školní rok začíná v červnu). Ve farnosti měli sportovní den, kde
vyhrála 1. místo v Ludo. Další den byli její dvě sestry u prvního svatého přijímání. Pro celou jejich rodinu to byl sváteční
®
den. Od vedoucího Adopce na dálku v Honavaru bratra Denise Mascarenhase dostala z peněz, které jí posíláme jako dárek
k Vánocům cestovní tašku, kalhoty, košili a sárí. Za vše nám spolu s celou svojí rodinou děkuje a modlí se za nás.
®
Joseline Cyril D´costa z Karikal v jihozápadní Indii; středisko Adopce na dálku Honavar (pomáháme jí od roku 2004):
12 .prosince 2006 jí bylo 7 let. Její tatínek je krejčí, maminka se stará o domácnost. Má sestru Moniku (3 roky) a bratra
Jarivona (2 roky). Chodila do vyšší třídy mateřské školy a měla by nastoupit do 1. třídy základní. Je velice živá a aktivní a
velice dobře se učí. Chtěla by se stát učitelkou. Doma pomáhá mamince s uklízením. Každý den chodí na mši svatou.
Z dopisů (píše nám je rodným jazykem Kannada a chodí, spolu s překladem do angličtiny), které nám vloni poslala (v
únoru, červnu a říjnu), jsme se dozvěděli: Poprvé nám Joseline píše dopis sama s pomocí maminky (předtím vždy za ní psali
dopisy rodiče). Děkuje nám za dopis s pexesem. V prosinci měli farní slavnost s programem, kde se Joseline zúčastnila
tance. Závěrečné zkoušky na konci mateřské školy složila výborně. O prázdninách v dubnu a květnu byla u babičky. Bylo
sucho a velký nedostatek vody. Po prázdninách nastoupila do anglické základní školy a v pololetí byla nejlepší ve třídě.
Děkuje za dopis od nás, ve kterém byly obrázky od dětí a pohledy a medailka Panny Marie. Také děkuje za zaplacení
školného a za školní potřeby, které dostává z peněz od nás. Modlí se za nás s celou svojí rodinou.
®
Joseph Ndoode z Nsanvu v jihovýchodní Ugandě; středisko Adopce na dálku Kampala (pomáháme mu od roku 2004):
22. února mu bylo 11 let. Jeho tatínek je rolník, ale nemá práci a je často nemocen; maminka se stará o domácnost. Má
sestru Tabasiimu (7 let) a bratra Aliynzu (5 let). Chodí do 5. třídy základní školy. Učí se celkem dobře. Baví ho angličtina a
hudební výchova a chtěl by být učitelem. Rád hraje fotbal. Doma velmi pomáhá rodičům.
Z dopisů (píše nám je školní angličtinou), které nám vloni poslal (v lednu, dubnu, červnu a listopadu), jsme se dozvěděli:
Děkuje nám za dopis s pexesem. Měl z něj velikou radost a hraje ho se svým kamarádem. Snaží se poctivě učit. Ve škole mu
jde matematika. O prázdninách doma pomáhá rodičům s rytím, kopáním, sbíráním dřeva a uklízením. Také navštěvuje
kamarády a známé. Děkuje nám za dopis s pohledy, medailkou Panny Marie a kresbami „od mých sester a bratrů“ (našich
®
dětí, které jsou vlastně jeho bratři a sestry v Adopci na dálku ). Také děkuje za zaplacení školních poplatků a pokrývku,
kterou dostal jako dárek z peněz, které mu posíláme.
Všechny dopisy nám z angličtiny překládá paní učitelka Anežka Nová, které děkujeme.
Není důležité, jakou částkou kdo přispěl. Důležité jsou naše modlitby a to, s jak velkou láskou jsme se byli ochotni
rozdělit s druhými. Za to Vám všem patří upřímné Pán Bůh odplať.
P. Jan Löffelman, P. Michal Pulec, katecheta Vojtěch Šmídl
®

Pokud byste se chtěli do projektu Adopce na dálku samostatně zapojit , obraťte se přímo na:
Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel.: 224 246 573, 224 246 519;
E-mail: adopce@charita-adopce.cz; http://www.charita-adopce.cz; www.adopcenadalku.cz


Zprávy a oznámení
☻☻☻

☻☻☻

Pomoc bližnímu – Likvidace lepry

Postní Duchovní obnova

Zaplať vám Pán, za vaše příspěvky i
modlitby!
☻☻☻

Srdečně zveme všechny farníky!
Připravujeme

Pobožnost Křížové cesty

☻☻☻
☻☻☻
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