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Drazí přátelé, 

„Vše ukázal jsem vám, že tak pracujíce, musíme snášeti mdlé, a pamatovati na slova Pána Ježíše; nebť 

on řekl: Blahoslaveněji jest dáti nežli bráti.“ 

Tento verš z Bible nám byl inspirací pro to, abychom Vám vyjádřili díky za Váš štědrý příspěvek 

vzdělávacímu programu Child Sponsorship Programme children and students. Váš štědrý dar 

poputuje k chudým dětem. Díky Vaší dobré vůli může většina našich dětí chodit do školy a uspět i ve 

vyšším vzdělání. Vážíme si takového počtu lidí zapojených v této věci, modlíme se za Vás a Vaše 

rodiny a přejeme Vám úspěch při Vašich dalších snaženích. 

Přeji Vám veselé Vánoce a modlím se, abyste vy i kdokoli, koho potkáte, pocítili Ježíškovu hřejivou 

lásku. Ať je pro Vás rok 2017 úspěšný, pokojný a nechť užíváte všeho dobrého, zdraví a pokojné mysli. 

Nechť Vás chrání Boží milost ve všem, co děláte. 

Děti a studenti, jimž se dostalo Vaší štědré podpory 

1. Vánoční setkání v rámci programu Child sponsorship Programme chidlren and students: 

27. prosince 2015 proběhlo na dvou děkanstvích diecéze Chickmagalur setkání v rámci programu 

Child sponsorship Programme chidlren and students. Rodiče a děti / studenti se aktivně účastnili 

kulturních událostí jako zpívání koled, soutěže ve folklórních tancích kultury Janapada a někteří z nich 

vyhráli ceny. Proběhla také soutěž v kreslení a v psaní esejí na téma kampaně Swatch Bharath 

(Ukliďme Indii). Podobné aktivity dětem pomáhají zbavit se strachu a lépe prospívat ve škole. Na 

konci programu dostalo každé dítě vánoční dárek, které ho naplnilo nadšením a vděkem. 

2. Setkání rodičů: 

30. května 2016 se konalo setkání rodičů v rámci programu Child Sponsorship Programme. Zúčastnili 

se ho všichni rodiče a poslechli si povídání na téma „Jak mohou rodiče pomoci svým dětem ve škole“. 

Organizátorem byl pan Joseph D´Souza, koordinátor Child Sponsorship Programme. 

Seznam probíraných témat: 

Rodiče mající od svých dětí vysoká (ale realistická) očekávání  

Rodiče mluvící se svými dětmi zejména o škole a jejich kamarádech 

Rodiče pomáhající svým dětem rozvíjet pozitivní přístup k učení a kvalitní pracovní návyky 

Rodiče čtoucí dětem nebo s dětmi 

Přátelské vztahy mezi rodiči a dětmi 

Speciální péče a pozornost k dívkám a jejich chování 

Rodiče a jejich respekt k dítěti, dětskému vyjadřování, pocitům, starostem apod. 

 



Po tomto setkání proběhla diskuse s rodiči a pan Joseph D´Souza jim vysvětlil jejich pochybnosti a 

odpověděl na jejich otázky. Poskytli jsme také poradenství ohledně slabého prospěchu některých 

dětí. Nakonec byly dětem předány finanční příspěvky. 

3. Příprava na Vzdělávání k hodnotám: 

25. prosince 2016 proběhly v Aplhonsenagaru aktivity vážící se k těmto hodnotám: mír, respekt, 

láska, zodpovědnost, štěstí, tolerance, spolupráce, upřímnost, pokora, prostota a jednota. 

Koordinátoři Rev. Fr. David Prakash, Rev. Fr. Marcel Pinto, Br. Nelson a Br. Vinay děti motivovali 

k aktivní účasti na různých aktivitách. Děti se pak zúčastnily adorace. Osvojily si tak zmíněné hodnoty 

a různorodé aktivity jim pomohly v porozumění těmto hodnotám a jejich dennímu praktikování 

doma, ve škole i v širší společnosti. 

4. Vzdělávací exkurze 

15. a 16. října se v rámci programu Child Sponsorship Programme uskutečnila dvoudenní exkurze na 

historicky významná místa, jako je Shravanabelagola, Shettihally a Belur. 

Shravanabelagola je 58 stop vysoká monolitická socha Gommateshvary na hoře Vindyagiri. Je 

považována za největší kamennou monolitickou sochu na světě. Na podstavci sochy čteme věnování 

v písmu Prakrutha neboli Dévanágarí z roku 981 po Kristu. Věnování velebí krále, který byl 

mecenášem sochy, a jeho generála Chavundarayu, který tento památník nechal postavit pro svou 

matku. Každých dvanáct let se zde scházejí tisíce vyznavačů k velkolepé slavnosti 

Mahamastakabhisheka, při níž je na sochu lita voda a kurkuma, sypána rýžová mouka, lita šťáva 

z cukrové třtiny, mazána pasta ze santalového dřeva a sypán šafrán a zlaté a stříbrné květy. Socha se 

nazývá „Socha Gomateshwara“ podle Kannadského etnika ze státu Karnataka, ale džinisté ji nazývají 

„Bahubali“. 

 

Trosky chrámu Shettihalli Rosary poblíž Hassanu (Karnataka): Shettihalli je malá vesnice na březích 

vodní nádrže Gorur-Hemavathy asi 25 km od města Hassan v Karnatace.  V dobách své největší slávy 

ještě před zbudováním nádrže byla vesnice Shettihalli proslulá svými jasem zalitými poli. Dnes není 

v okolí této tajemné vesnice ani živáčka. Chrám Rosary Church, který zde v polovině 19. století 

vybudovali francouzští misionáři, je dnes v troskách. 

Všechny děti si exkurzi užily a některé z nich se vykoupaly v přehradě. 

Belooru je úřad místní samosprávy a podoblast Hassanské oblasti v indickém státě Karnataka. Město 

je proslulé chrámem Chennakesava, jednou z největších památek hoysalské architektury. 

Jménem prezidenta CMSSS a biskupa Chikmagalurské diecéze (a jejích členů) Most Rev. Dr. T. 

Anthonyho Swamyho, koordinátora programu Child Sponsoring Programme Josepha D´Souzy, dále 

jménem obdarovaných dětí, ředitele CMSSS, vlády a jejích členů vám přejeme krásné Vánoce a 

úspěch v Novém roce 2017. Ať jsou pro vás Vánoce dny milosti a splněných přání. Modlíme se za vaše 

dobré zdraví, pokoj mysli a sílu podporovat chudé děti, které vaši podporu a vedení potřebují. 

 

Fr. Marcel Pinto 

ředitel 

 


