Vcera jsem si precetla dopis,ktery vam zaslali clenove n. obce z Vrsovic. Dost me
prekvapil. Jakoby psan lidmi v minulem stoleti/mozna jeste i hloubeji do historie/.
Jsem clenkou n. obce Mala Strana, a je nam tam moc dobre. Nedelni bohosluzba a pak
nasledne posezeni a rozpravy s prateli, ktere jsem tam nasala, je pro mne vzdy malym
svatkem
Momentalne pobyvam jiz od unora v Australii a tak nemohu kostel NA PRADLE ba ani
VACLAVKU navstevovat. Nebyla jsem tudiz pritomna vystave ostatku budhu. Videla
jsem ji, ale v roce 2006. Byl to zajimavy zazitek. Urcite mame poznavat i kultury jinych
narodu, a vzdat jim i patricnou uctu. Prostor kostela je dustojne misto. Komu to vadi, tak
at tam nechodi. Jsem nadsena, jak vede duchovni i kulturni aktivity farar Zidlicky, je to
i pro dnesni mlade lidi zajimave podavano. /Mimochodem, cetla jsem zde svetovou
statistiku - narody a vira. Cesi zaujimaji jedno s celnich mist, jako narod bez viry. /U nas
v kostele je dost mladych. Casto i deti. Kdyz jsem u deti. Byla jsem zde v Sydney, na
detske party. A kde? V kostele. Venku zacalo prset a maminka oslavence zavolala /den
predem/ pastorovi kostela, kam chodi kazdy tyden na PLAY GROUP - maminky s detmi.
Zda by nemohl propujcit prostory v kostele. Souhlasil. Bylo tam razem pripraveno
spousty hracek pro deti a dalsi vybaveni. Podotykam, ze nejmene 3/4 pritonych lidi
byli Cesi, tedy lidi ne stejneho vyznani, jako byl kostel. Tady tolerance mezi
nabozenstvimi funguje. Prozila jsem tam moc hezke odpoledne.
Dalsi den, kdyz jsem sla okolo kostelíka, byl tam pohreb.
Vse patri k zivotu a kostel ma zit. Dnesni doba je jina nez ceho se chytaji nasi bratri a
sestry ve Vrsovivich. Jsem presvedcena, ze verime a mame v srdci viru v Boha vsichni.
Jak ve Vrsovicich tak Na Pradle.
Tesim se, az se za mesic vratim domu a pujdu do kostela, jake adventni prekvapeni pro
nas i sirokou verejnost nas farar prichystal. DIKY MU.
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Ps. Olouvam se za pravopis. Zdejsi klavesnice na pocitaci nema hacky a carky.

