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POKOJ A DOBRO! PAZ Y BIEN!POKOJ A DOBRO! PAZ Y BIEN!POKOJ A DOBRO! PAZ Y BIEN!POKOJ A DOBRO! PAZ Y BIEN!    

Moji milí, posílám zaoceánský pozdrav a chci se s vámi po dlooooooooooooooooooooouhé době s radostí rozdělit o 
některé události, které jsme v poslední době prožili ;-) 

 V červenci byly oproti vašim letním prázdniny zimní ;-) Připravili jsme pro děti různorodý program- 

katecheze, hry, výchovný program, jídlo atd….vždy na skupinky - program přizpůsobený pro starší a pro 

mladší děti. Celkem přicházelo okolo 70 dětí denně ;-) 

 20.7. se tady slaví BOŽSKÉ DÍTĚ JEŽÍŠ, tato úcta je tu velmi rozšířená. My jsme světili sošku a teď se u ní 

s dětmi scházíme k modlitbě. Posílám pár fotek pro představu, jak to tady přes prázdniny vypadalo. (zimní 

prázdniny, ale bylo krásné počasí, jen v noci bylo chladněji; prostě úplná paráda). 
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 16.8. se tady na druhé polokouli slaví DEN DĚTÍ. To je vždy v Centru velmi živo a dlouho předtím taky, 
poněvadž přípravy zaberou dost času. Letošní DEN jsme naplánovali oslavit v sobotu 18.8. Bezprostřední 
přípravy trvaly asi dva týdny. Prosit lidi na pomoc, sehnat hračky, cukrlátka, párky, dortu a další dobroty 
k snědku, vymyslet a zajistit program atd…. Bohu díky se vše dobře poskládalo a sešlo a nic nakonec 
nechybělo; dokonce bylo navíc – program se šaškem byl zpestřen skákacími hrady a nakonec roznášeli 
svačinu a měli program pro děti, které čekaly na odvoz další skupina mladých „šašků“(teda mládež, co tady 
za námi chodí). I během mše se děti chovaly „slušně“  a byla moc pěkná atmosféra. No koukněte sami ;-) 
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 Jedno nedělní odpoledne nás navštívili polští misionáři michalici, kteří působí v PAPUA NOVÁ GVINEA. Bylo 
zajímavé poslouchat jejich zkušenosti a říkali, že tam dokonce ještě žijí lidojedi ;-(         

 

 V Centru je nová socha JANA PAVLA II. jako patrona Centra. Po jedné nedělní mši svaté ji otec Marek 
slavnostně posvětil. 

 

   

MĚJTE SE KRÁSNĚ A POŽEHNANĚ ;MĚJTE SE KRÁSNĚ A POŽEHNANĚ ;MĚJTE SE KRÁSNĚ A POŽEHNANĚ ;MĚJTE SE KRÁSNĚ A POŽEHNANĚ ;----))))    

NENECHTE SE OVLIVNIT PODZIMNÍM POČASÍM ;NENECHTE SE OVLIVNIT PODZIMNÍM POČASÍM ;NENECHTE SE OVLIVNIT PODZIMNÍM POČASÍM ;NENECHTE SE OVLIVNIT PODZIMNÍM POČASÍM ;----))))    

Moc zMoc zMoc zMoc zdraví draví draví draví a modlitbou je sa modlitbou je sa modlitbou je sa modlitbou je s    vámi vámi vámi vámi vaše sestra Agáta ;vaše sestra Agáta ;vaše sestra Agáta ;vaše sestra Agáta ;----)))) 


