Vážení návštěvníci těchto farních stránek!
srdečne vás zdravím z Indie. Právě je to 5 let odkdy jsme spustili náš program podpory vzdělávání
dětí na jezuitské misijní stanici v Manvi a okolí. K dnešnímu dni spolu pomáháme ke vzdělání 477
dětem.
Při

naší

práci

jsou

velmi

povzbudivé

střetnutí s lidmi, kteří

mohli studovat jen díky

vaší podpoře. Mnozí z

nich už nejsou dětmi,

ale

kteří uspěli v životě.

mladými

Napíši

lidmi,
vám

o Meenakshi.

Toto

mladé děvče je sirotek a

její rodiče zemřeli, když

byla

ještě

malá.

Vychovávala ji jedna

paní,

a když

bylo

Meenakshi 13 let, chtěla

ji předat na prostituci

do

Bombaje.

Večer

předtím, než se uskutečnil obchod, sociální pracovníci otců jezuitů, obchod překazili a v těch letech
představený jezuitů, páter Arun, ji poslal studovat. Meenakshi v současnosti studuje poslední rok
ekonomiku a protože nemá nikoho, ke komu by se vracela přes prázdniny, chodívá v tom čase za
pátrem Arunem a pomáhá s učením ekonomiky jiným…
Velké díky vám všem a vaší štědré podpoře jsme při podpoře vzdělávání uskutečnili různé jiné
sbírky na boj s chudobou v Indii, jako například:


Vodovod pro dědinu Yaddaldoddi, jejíž obyvatelé museli chodit pro vodu k 6 km vzdálené
řece.



Stavba a zařízení školy v odlehlé dědině Pannur.



Elektrický transformátor pro internát v Manvi.



Autoškola pro chudobné lidi bez vzdělání a bez řemesla v okolí Manvi.



Vozidlo na dopravu nemocných dětí z internátu v Manvi k lékaři.



Zařízení sirotčince pro děti s HIV/AIDS ve Vijayapure.



Záložní zdroje pro děti na internátu v Manvi, aby i v případě výpadku elektrického proudu
mohli studovat.



Minibus pro sirotčinec s dětmi s HIV/AIDS ve Vijayapure.



Zařízení a vybavení jezuitské průmyslovky ve Vijayapure.



Stavba a zařízení počítačové místnosti v sirotčinci s dětmi s HIV/AIDS ve Vijayapure.



Vozidlo pro dívčí internát v odlehlé dědině Gurukunta.
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Velké díky všem z vás, kteří jste přispěli. Právě jsme dali dohromady potřebnou sumu na vozidlo na
dívčí internát, takže v nejbližší době bude vozidlo zakoupené. Pán Bůh zaplať za všechny vaše
příspěvky. Společně tak můžeme potěšit 98 děvčat, které jsou na internátě ubytovány.
V současnosti nám leží na srdci lidé žijící na ulicích velkých měst Indie. Celé rodiny, které přišli do
měst v naději, že najdou práci, často nemají finance na to, aby si zaplatili ubytování, a tak spolu se
svými dětmi zůstávají bydlet na chodnících nebo pod mosty v provizorních obydlích. Děti tak
nemají šanci na vzdělání a žijí bez vzdělání a řemesla, které by jim pomohlo vymanit se ze
začarovaného kruhu, ve kterém se ocitli. Z tohto důvodu chceme postavit rezidenční školu, kde by
děti ulice bydlely a studovaly. Prosíme tedy o příspěvky na tento projekt.

Vaše příspěvky můžete posílat na náš účet číslo SK9302000000002952856753 s variabilním
symbolem201701. Nebo si můžete vybrat dítě k adopci na www.cestadomov.sk (odkaz v levém
horním rohu). Nebo se můžete obracet přímo na mne! Vám všem velké díky.

Pán Bůh zaplať všem, kteří jste po dobu těchto 5 let pomohli nebo pomáháte.
S pozdravem, Lenka Rábarová-pověřená vedením projektů v Indii a Vojtěch Studénka, účastník
několika misijních pobytů na jezuitské stanici v Manvi.

P.S. V příloze najdete video o naší misijní práci v Indii.
Cesta_domov.mp4
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