Bratři a sestry,
blíží se doba adventní. Je to nejkrásnější období pro nás křesťany,
doba radostného očekávání narození Ježíše Krista.
Naše srdce jsou naplněna láskou, dobrem a vděčností. Každý z nás
projevuje tyto vlastnosti jiným způsobem. Byl bych velmi rád, kdybyste
se s námi zapojili do jednoho z projevu lásky k bližnímu.
Všichni určitě znáte projekt Adopce na dálku, který organizuje
charita ČR.

Naskytla se nám možnost adoptovat pro naši farnost

chlapce jménem Arjun z Indie. Díky tomuto zapojení umožníme chlapci
pokračování ve studiu, zajistíme mu pravidelnou stravu a dáme mu šanci
realizovat jeho sen – stát se lékařem.
Roční poplatek za studium, školní potřeby a jídlo činí 4900,-. Pokud
si to srovnáme s našimi měsíčními potřebami, zjistíme, o kolik více jsme
bohatší a jak málo stačí k tomu, abychom někomu pomohli. Pokud jsem
dobře počítal, stačilo by každou neděli dát o 1 kč navíc, abychom
poplatek uhradili. Každou ušetřenou korunu můžete vložit do zvláštní
pokladničky se jménem ARJUN.
Velmi si vážíme veškeré Vaší štědrosti a darů na náš hlučínský
kostel. A prosím za Arjuna a jeho rodinu, aby mohl díky Vám a Vašemu
příspěvku studovat. Zkusme motivovat sebe a naše děti, abychom se
občas dokázali něčeho vzdát a pomoci tím druhým. Věřím, že nás tento
skutek zahřeje u srdce a přinese nám radost a na věčnosti získáme za
tento nepatrný dar mnohonásobně více.
Chlapec Arjun pochází z provincie Gundlupet v Indii. Jeho otec
pracuje jako zedník, ale fyzicky je velmi slabý, proto nemá stálou práci.
Maminka pracuje ve škole. Arjun má mladšího bratra. Společně žijí ve
velmi malém, pronajatém bytě bez základního příslušenství jako je voda
nebo toaleta. Jsou však velmi milí, zodpovědní a pomáhají druhým lidem
v okolí, kteří si jich za to váží.

Rádi by poskytli vzdělání oběma chlapcům, kteří jsou chytří a mají
o studium zájem. Měsíční příjem rodiny je 1000 rupií (1rupie = 0,32
Kč), tedy asi 320 Kč.
Sám Arjun je popisován jako nadaný a milý chlapec. Je svědomitý
a zodpovědný v plnění úkolů a učitelé ho mají velmi rádi. Arjun by se
velmi rád stal lékařem. O tom svědčí i jeho starost o spolužáky, kterým
často pomáhá s učením, a schopnost být tam, kde je potřeba.
Ve škole, do které Arjun chodí, se vzdělává v 6 základních
předmětech: v jazyce Kannada, angličtině, matematice, biologii, chemii
a fyzice. Každý rok skládají žáci zkoušky a jsou z každého předmětu
bodováni. Věřím, že pokud bude Arjun nadále tak cílevědomý a pracovitý
jako doposud, jeho sen stát se lékařem se mu splní a bude oporou pro
mnohé v jeho rodné zemi.
Rádi bychom Vás přizvali k tomuto projektu, který nás spojí v dobré
věci v pomoci bližnímu. Děkujeme za jakýkoli finanční dar a věříme, že
tento dobrý skutek bude po zásluze odměněn v Božím království.
o. Petr, o. Jan

