
Adopce na dálku

Indie

Arockiya Samy je kluk z Indie narozený v roce 2000. Žije v malé chatrči se dvěma mladšími
sourozenci a matkou, jeho otec již zemřel. Matka živí rodinu příležitostnou, špatně placenou
prací. Samyho by čekal neveselý osud v bídě nejnižší indické kasty nedotknutelných,
nebýt vás, drazí farníci. Ano, díky vaší finanční pomoci může Samy studovat, dokonce je
nejlepší žák ve třídě. Je talentovaný a naše podpora mu umožní získat vzdělání, možná i
vysokoškolský titul a tím pomůžeme i celé jeho rodině. Snem malého Samyho je stát se
lékařem.

Uganda

Africká Uganda je těžce zkoušená země. Jsou v ní skoro dva milióny sirotků, kterým rodiče
sebrala pandemie AIDS. V této zemi je česká stopa vidět opravdu výrazně, protože v rámci
Adopce na dálku nejenom že sponzorují vzdělání dětí, ale dokonce tam provozuje od
roku 2011 vlastní školu. V Ugandě má naše farnost dvě děti:

Suzan Nabulya je narozena roku 1998, patří mezi nejlepšími žáky ve své třídě. Suzan
je poloviční sirotek, matka živí rodinu prodejem plodin, které vypěstují na malém políčku za
svým provizorním domkem. Suzan může studovat pouze díky naší podpoře a v dopisy od ní
jsou plné díků za to, že si díky nám může splnit svůj sen – stát se učitelkou.

Bernard Namisi je sirotek narozený v roce 2000, který žije u své tety. Jeho snem je stát se
inženýrem, ale je před ním ještě dlouhá cesta, která je možná jenom díky naší podpoře. V roce
2010 byla na v Ugandě paní Mutyabu z naší farnosti, která navštívila jak adoptované děti, tak
i školu, postavenou českou charitou v této zemi.

Již ukončená adopce:

Prasama Kumar z Indie ukončíl v roce 2011 studia kněžským svěcením
Maruthi Mukri  z Indie ukončil v roce 2012 studium elektromechanika

Milí přátelé,

díky za pomoc pro naše adoptované děti a prosíme o finanční a duchovní podporu
pro ně i pro misijní díla ať už mají jakoukoli formu pomoci.


