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Váení pøátelé,
adoptivní rodièe, dárci,
dobrovolníci a pøíznivci hnutí
Maitri, pøejeme Vám vem,
aby vánoèní svátky probìhly
v atmosféøe lásky, radosti a
pøejícnosti v kruhu Vaich nej
bliích.
A Vás narození Syna Bo
ího naplní nadìjí, která Vám
pomùe pøekonat vechny
tìkosti, a touhou být nablízku
naim potøebným bratøím a
sestrám na celém svìtì.
Za organizátory Adopce srdce
Josef Kuchyòa

Dne 5. záøí 2017 byl v kostele Krista Sluebníka v Poznani poprvé slaven Den Adopce
srdce. Tato iniciativa vyla od hnutí Maitri a ujali se jí otcové palotýni a sestry palotýnky.
Pøíznivì ji pøijal arcibiskup Stanislav G¹decki, poznaòský metropolita a pøedseda Polské
biskupské konference. Datum slavení tohoto dne nebylo vybráno náhodnì  na 5. záøí pøipadá
liturgická památka sv. Matky Terezy z Kalkaty, patronky hnutí Maitri, a tedy i jeho dìl
vèetnì Adopce srdce.
Týden pøed slavností byla v kostele Krista Sluebníka instalována výstava o Adopci
srdce zapùjèená gdaòským støediskem Maitri a v nedìli pøedcházející slavnosti probìhla
v této farnosti informaèní akce, díky ní se celá farnost dozvìdìla, co to je Adopce srdce
(do slavnosti se zapojili i nìkteøí farníci).
Samotné slavnosti se zúèastnilo asi 100 osob. Mi sv. pøedsedal a homilii pøednesl
o. arcibiskup Stanislav G¹decki. Koncelebrovali tøi misionáøi z Afriky, duchovní rádce hnutí
Maitri P. Andrzej Panasiuk a tøi knìí poznaòské arcidiecéze.
Na slavnost pøijely 4 misionáøky a 3 misionáøi (z Rwandy, Konga, Burundi a Støedo
africké republiky) a také sestry misijních kongregací pracující v Polsku. Dostavili se
samozøejmì také èlenové hnutí Maitri z nìkolika míst (Bytom, Gdaòsk, Rumi, Wroclaw).
Ti, kteøí nepøijeli, mohou jen litovat  stálo to opravdu za to, zorganizovat tuto událost a
zúèastnit se jí, a tak dobít baterky dobrou energií.

Slavnostní bohoslubì dodal lesku vokálnì instrumentální soubor, který provedl
speciálnì pro tuto událost sloené skladby.
Podle mého mínìní to byla dùleitá událost. Z úst otce arcibiskupa a otce Andrzeje
Panasiuka zaznìla závaná slova. Otec arcibiskup prohlásil m.j. v návaznosti na slova
evangelia pøeètená bìhem me sv., e hnutí Maitri svým zpùsobem exorcizuje svìt, kdy
se poutí do boje se zlem, jaké zasahuje nejchudí. Kdy hovoøil o zásadách hnutí Maitri,
øekl, e tak mohou ít pouze lidé Boí. Pochopil jsem to jako výzvu  aby tomu tak bylo
ve skuteènosti, èeká kadého z nás i celé spoleèenství hnutí spousta duchovní práce a...
obrácení.
Otec Andrzej, kdy mluvil o Adopci srdce, zdùraznil, e pøedevím kadý z nás je
adoptovaným synem èi dcerou Boí podle slov sv. Pavla, e jsme obdreli ducha synovství,
v nìm mùeme volat Abba, Otèe! (srov. Øím 8,15).
Sv. Pavel také píe: Bùh a Otec naeho Pána Jeíe Krista [ ] ve své lásce nás pøedem
urèil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli pøijati za syny skrze Jeíe Krista (Ef 1,3.5),
který nás vykoupil, abychom byli pøijati za syny. A na dùkaz toho, e jsme syny, Bùh seslal
do naich srdcí Ducha svého Syna, jen volá: Abba, Otèe! Take u nejsi otrok, ale syn;
syn, a tedy dìdic z moci Boí (Ga 4,56).
Jak z toho tedy vyplývá, Adopce srdce by mìla být pøedevím odpovìdí na Boí dar
pøijetí za syny skrze lásku, kterou máme pøedávat dál jako jeho dìti.
Bìhem agapé, která probìhla po mi sv., se misionáøi a organizátoøi Adopce srdce podìlili
s pøítomnými o své zkuenosti s realizací programu.
Den Adopce srdce nebyl slaven pouze v Poznani. Duchovnì se s námi spojili misionáøi
a dìti podporované v Adopci srdce v nìkolika zemích Afriky a v Indii a také lidé zapojení
do organizování Adopce srdce v Èechách a na Slovensku. Doly nám také dopisy od
misionáøù, kteøí nemohli pøijet, ale spojili se s námi duchovnì.
My a Trzeci wiat èíslo 156157

Vdy, kdy jedu do Kiboga, jedné z vesnic naí farnosti, jsem uchvácen nádherným
panoramatem vulkánù, jezer, ostrovù a poloostrovù, které okouzlují oèi a srdce a vzbuzují
pocit, e se èlovìk nachází v pozemském ráji. Rád projídím tìmito návrími, abych navtívil
zdejí køesany.
Jednou jsem dorazil a na sedmý kopec poloostrova vybíhajícího do jezera Bulera. Pøede
mnou jezero a malebný ostrov. Ptám se katechety Dominika, který putuje se mnou, na název
ostrova a na lidi, kteøí tam bydlí. Odpovídá, e je to ostrov Kirwa a obývají ho bagirwa 
vyznavaèi bohynì Nyabingi.  Doplujme tam na piroze  øíkám Dominikovi  navtivme
ty lidi.  Oya! Padiri, tudashobora kuhayjana  nemùeme tam jet, otèe  odpovídá mi a
silnì protestuje.
Vida jeho nechu a znepokojení, ustoupil jsem. Ani jsem se neptal, proè na ten ostrov
nechce plout. Jak jsem se pozdìji dovìdìl, nechtìl mít nic spoleèného s pohanským
náboenstvím a jeho knìími. Nechtìl také, aby si lidé vidící ho plout na ostrov mysleli, e
je vyznavaèem bohynì.
Tehdy jsem navrhl, abychom usedli v tomto pìkném zákoutí. Vybrali jsme si zastínìné

místo pod rozloitým stromem igiko, který je pro Rwanïany posvátný. Kvete v období
sucha, kdy jiné stromy usychají. Je celý pokrytý èervenými chlupatými kvìty. Vypadá jako
hoøící keø. Po chvíli zamylení zaèal Dominik povídat o Nyabingi, bohyni tohoto kraje.
Nyabyinshi (pùvodní jméno Nyabingi) byla dcerou Npahiro Cyamatare. Od svého bratra
Ndori Ruganzu dostala provincii Ndorwa, kraj zahrnující tøi velké oblasti: Byumba, Kigeri
a Ruhengeri. Také jí bylo slíbeno, e kraj Ndorwa zùstane neutrální a nikdy nebude obsazený
královskými vojsky.
Za první sídlo si Nyabingi vybrala návrí Kagarama blízko Kabala v nynìjí Ugandì.
Tìila se ve své provincii úctì a vánosti. Brzy to vypozorovala a vytvoøila kolem své osoby
kult. Zmìnila si jméno na Nyabingi. Èas od èasu pronáela tajemné proslovy, dávala najevo,
e má kontakt s bostvy a e je schopná pøedávat jejich moc. Vytvoøila kolem sebe instituci
sluebníkù a ministrù.
V místì Mpimbi vybudovala druhý dvùr, svého druhu kláter s internátem pro dívky a
chlapce. Tato mláde, zcela závislá na své paní, byla vychovávána ve velmi pøísných
podmínkách a pøipravována na íøení jejího kultu. Pokud nìkdo nezachovával øád, byl
vylouèen a musel se vrátit s prokletím domù, kde ho mìla stále provázet zloba bohynì.
Kdy mladí chlapci a dívky dospìli, mohli se brát pouze mezi sebou a se souhlasem
bohynì. To ona vybírala chlapci dívku, a pokud patøil k internátu, byl osvobozen od
inkwano  vìna, které musí mladík dát otci nevìsty za uzavøení manelství. Kdy naopak
dávala dívku ze svého internátu chlapci mimo svùj dvùr, pak ona, Nyabingi, pøijímala
inkwano, ne rodièe dívky.
Tváøí v tváø blíící se smrti pøedala Nyabingi vládu a celé dìdictví své sluce
Nyiramukiga, jí zmìnila jméno na Rutagirakijuna. Vykonala rituál pøedání svého ducha
vdechujíc do úst sluebnice svou moc. Rutagirakijuna si vybrala za své sídlo ostrov Kirwa.
Na tomto ostrovì pokraèovala v kultu Nyabingi, vykonávala rituály, pronáela øeèi. Místní
obyvatelstvo ji uctívalo a oslavovalo.
Roku 1887 nebo 1895 král Rwabugili projídìl krajem Ndorwa. Poprvé poruil jeho
neutralitu. Kdy se zdroval v místì Ruhurara, dozvìdìl se, e na ostrovì je osoba, ji lidé
uctívají a jí si váí, která pøedává ducha Nyabingi.
Král vyslal své bojovníky, aby mu tu osobu pøivedli. Kdy se objevili na jejím dvoøe,
uslyeli mnoství kleteb a zloøeèení na adresu krále za poruení neutrality. Sluhové sali
hlavu Rutagirakijuny a zanesli ji králi. To vyvolalo velikou nevoli místních obyvatel a král
musel opustit okupované území.
Po smrti krále Rwabugili vybrali vyznavaèi Nyabingi za svého vùdce bratrance
popravené, Rutagirakijwa, který kult obnovil a upevnil. Hodnost veleknìze Nyabingi
dìdili postupnì: Ruhara, Mafana, Ngayabarezi (zemøel 1969), Serugendo (zemøel 1986) a
dodnes ijící Nsenga. Tato funkce je vyhrazená pro potomky Rutagirakijwa  velké rodinì
knìí Bagirwa, která ije v Murongozi vzdáleném 5 km od Mwange.
V katastru Murongozi, na území naí farnosti Mwange, ije druhý velký umugirwa,
Mgirumpatsi. Má pìt en, dodnes se tìí velké úctì a má mnoho stoupencù.
Dominik skonèil své vyprávìní. Ve mnì se vynoøilo mnoho otázek, zvìdavost a touha
dostat se k pramenùm kultu Nyabingi. Zaèal jsem se hrabat v dokumentech, ptát se lidí,
abych se o tomto tématu dovìdìl více.

Mámli vyèerpávajícím zpùsobem odpovìdìt na tuto otázku, musím sáhnout do pramenù

a ve svìtle religionistických výzkumù zasadit postavu Nyabingi do historických reálií. Není
to snadné, protoe sebrané materiály o ní jsou legendy, mýty a podobná svìdectví. Existuje
deset verzí o pùvodu a postavì bohynì a o její úloze ve spoleèenském a politickém ivotì
Rwandy, z nich nìkteré si protiøeèí.
Jisté je, e Nyabingi jako mladá dívka ila na dvoøe Ndorwa. Byla inteligentní a vlivná.
Obracela na sebe pozornost svých vládcù. Byla pøíbuzná s králem Bashambo z Ndorwa.
Zmizela beze stopy v bainách v prùbìhu podrobování tohoto kraje králem Batutsi z Rwandy.
Toto tajemné zmizení uspíilo rozvoj jejího kultu propagovaného sluhy a stoupenci. Èasem
z ní legenda uèinila hrdinku a pozvedla ji na úroveò bohynì. Pøipoutí se, e za její smrt je
odpovìdný klan Gahurubuka, který dodnes tvrdoíjnì pronásleduje kult Nyabingi.
Historici a sociologové vysvìtlují rychlý rozvoj jejího kultu spoleèenskopolitickými
podmínkami tehdejí doby.
Král Ndabarasa, nazývaný Napoleonem Rwandy, si postupnì podroboval sousední
kníectví. Ovládl té kraj Ndorwa. Jeho obyvatelùm pøikázal mj. kadoroènì odvádìt jako
daò 200 krav. Ty, kteøí se stavìli na odpor, pøísnì trestal a bral do zajetí. Vnutil také tomuto
kraji cizí kult Ryangombe.
Lidé z Ndorwa se protivili pøijetí náboenství svých uchvatitelù. Setrvávali u svého
náboenství Nyabingi a v opozici ke kultu Ryangombe rozvíjeli její kult. Kult Nyabingi se
tedy rodil a sílil na základì protestu proti novému systému a proti okupaci.
Kraj Ndorwa mìl svùj jazyk ruhima. Vytìsnìný z kadodenního uívání jazykem
nájezníkù, kinyarwanda, pøeil dodnes v obøadních ceremoniích jako jazyk bohynì Nyabingi.

Kandidát touící stát se vyznavaèem Nyabingi oznamuje svou vùli èarodìji zvanému
umugirwa. Ten ho pouèí, co má pøipravit, aby se jeho pøání splnilo. Musí naplnit dbán
medem, postavit ve své usedlosti malý domek pro bohyni, pøipravit kopí, hùl, stolièku
s poltáøkem, srp, kùi divokého zvíøete, pivo, korunu ozdobenou perlami, kozu a vola. Kdy
je vechno pøipraveno, kandidát pozdravuje umugirwa, který k nìmu pøichází. Pøedává mu
dbán s medem a odpovídající sumu penìz. Usedá na stolièku uprostøed shromádìných.
Umugirwa pije med, zatímco ostatní hojnì shromádìní pivo. Tehdy se zabíjí kozel, aby
byl pøedloen bohyni jako obì, a kandidát dává jetì jednou jistou èástku penìz pøedstaviteli
Nyabingi. Nyní vichni pøítomní tanèí a zpívají, pijí pivo a jedí peèeného kozla. Za úsvitu
obìtují bohyni vola. Kandidát teï prosí umugirwa, aby pro nìho vyprosil pøízeò a milost
Nyabingi. Adept je potom posazen na stolièku, dotýká se vech pøipravených pøedmìtù,
kropí je krví, odøíkává rituální slova zasvìcení se bohyni, která se od tohoto okamiku usídlí
v pro ni pøipraveném domku.
Býk, zabitý chvíli pøedtím, je dìlený na èásti. Polovinu zvíøete si bere umugirwa, druhou
pùlku pojídají shromádìní na místì. Kùe zvíøete je rozprostøená na dvorku. Hlavu býka
si nechávají, aby je doprovázela pøi dalím slavení.
Nìkolik dní po obøadu zajde novì zasvìcený za umugirwa, aby mu za obøad podìkoval.
Pøináí mu dalí dárek. Èarodìj mu pøipomíná, aby hledal dalí vyznavaèe bohynì. Mezitím
sousedé pøináejí novì zasvìcenému rùzné dary. Ten si èást z nich nechává pro sebe a èást
dává èarodìji, kterého musí jednou za èas navtìvovat, aby ho informoval o své èinnosti.
Kult Nyabingi vyluèuje køesanskou víru. Není v nìm jasné místo pro Boha Stvoøitele.
Není v nìm vùbec místo pro Jeíe Krista, Spasitele a jediného prostøedníka mezi Bohem a
lidmi. Nabízí pouze pozemská dobra. Není v nìm eschatologie. Vyluèuje takové mravní a

evangelní hodnoty jako pravdu, spravedlnost, pokoj, lásku, svobodu, dùstojnost, práci.
Upøednostòuje chtivost, soupeøení, hnìv, pøíivnictví, odvrací lidi od práce, pokroku a péèe
o zdraví. Pøeje vykoøisování èlovìka èlovìkem. Vytváøí klima zaostalosti a strachu.
Kdo mùe lépe vysvobodit lidi od strachu, do nìho je utápí Nyabingi, ne Panna Maria,
Matka Boí? Kdo jiný mùe dát pokoj v postavì svého Syna, Spasitele?
P. Frantiek Filipiec
Z Kraju Tysi¹ca Wzgórz è. 5

Rwandská povìst
Jednou zavolal otec svého syna a spoleènì se vydali na trh, aby prodali osla. Cestou
potkali dívky, které ly pro vodu. Kdy uvidìly dva mue s oslem, zaèaly se posmívat: Co
je to za hlupáky, kteøí jdou pìky, a pøed nimi osel, který nenese ádný náklad. Kdy to
otec uslyel, posadil syna na osla a putovali dál.
Za krátký èas potkali starce sedícího na kraji cesty, který vykøikl: Nyní na vlastní oèi
vidím to, o èem mi jiní vyprávìli  nikdo si neváí starích. Pohleïte, mládenec jede na oslu
a staøec jde pìky!.
Kdy to otec uslyel, sesadil syna a sám zaujal místo na oslu. Neujeli pøíli daleko, kdy
uslyeli hlasy: Co to je za otce  sám jede na oslu, a syn sotva plete nohama. Uslyev to
syn, usedl za otce na osla.
Zakrátko potkali èlovìka, který se jich zeptal: Je ten osel vá? Kdy pøisvìdèili, dodal:
Myslel jsem si, e jste ho ukradli, protoe zanedlouho zdechne pod vaí tíhou. Otec se
synem se zastydìli, sesedli z osla, vzali ho na ramena, a tak pokraèovali v cestì. Pøili k øece,
kde lidé vidoucí dva mue nesoucí osla zaèali hlasitì køièet. Kdy osel uslyel ten køik,
stranì se vydìsil a zaèal kopat. Vrhnul se do hluboké vody a utonul. Otec a syn zùstali
zaraení na bøehu. Nakonec se obrátili a vydali se na cestu domù.
Øíkali si mezi sebou: Chtìli jsme vyhovìt vem, ale nikoho jsme neuspokojili. Mìl
pravdu ten, co øíkal: Chceli vyhovìt vem, nevyhoví nikomu.
My a Trzeci wiat èíslo 72

14. dubna 2017
Drazí rodièe,
jsem velmi astný, e Vám mohu napsat tento dopis, abych Vás pozdravil: Dobrý
den!!! Máte se dobøe??? a podìkoval dobrému Bohu za Vai velikou obì v mùj prospìch.
V této chvíli máme ve Rwandì tìstí, prí tak prùmìrnì. Pøipravujeme se na zahájení
druhého trimestru kolního roku. Studujeme podle nového systému (free basic curricu
lum), kdy se áci snaí sami vypsat poznámky z látky, kterou jim zadají uèitelé, a poté nás
uèitelé opravují; tedy, s naí velmi slabou angliètinou! Ó mùj Boe, to je katastrofa; ale
snaím se z toho nìjak vybruslit.
Závìrem Vám pøeji velmi dobrý den velikonoc pro vechny køesany z farnosti Polná.
Bùh Vám ehnej.
To byl

Zpráva ze setkání adoptivní matky s podporovaným dítìtem z programu Adopce srdce,
které probìhlo 29. èervna v mìsteèku Ruhango. Paní Beáta z Polska podporuje osmnácti
letého mladíka Rwamigabo Assumani, který studuje na støední kole. Dárkynì pøijela do
Rwandy v rámci výpravy zorganizované palotýnskou cestovní agenturou Peregrinus.
Aèkoliv cestuji velmi èasto a po celém svìtì, mùj výjezd do Rwandy a setkání
s adoptivním dítìtem bylo nìèím výjimeèným. Rwanda je krásná zemì (z hlediska pøírody),
kde ivot lidí probíhá v podmínkách hodnì odliných od evropských, ale i od podmínek
v jiných afrických zemích jako JAR èi Namibie, u vùbec nemluvì o Severní Africe.
Mimo Kigali jsou ivotní podmínky lidí ijících ve vesnicích neuvìøitelnì bìdné. Pohled
na èasto bosé dìti obleèené do pinavých, potrhaných a pøíli velkých odìvù pøipomíná
scény z filmù o biblických èasech. Je neuvìøitelné, e v 21. století je moné ít v takových
podmínkách (samozøejmì ne z vlastní vùle, ale z donucení). Mnoho dìtí, místo aby chodily
do koly nebo si hrály, nosí domù na hlavách kanystry s vodou nebo døíví na topení.
Bìhem naeho pobytu k nám hodnì dìtí pøicházelo a ukazovalo, e jsou hladové. Kdy
uvidìly malý sáèek bonbónù, jejich ústa se roztáhla do irokého úsmìvu. Mùeme to srovnat
s pohledem na nae dìti, kdy dostávají vysnìné dárky. Nebo pytlík bonbónù je pro nì
vední vìc a ani je nenapadne, e by z nìj mohly mít radost. Navzdory chudobì, v jaké ijí,
byli lidé v této zemi velmi milí a pøáteltí.

Mé setkání s adoptivním dítìtem u nìho v domì bylo také velkým záitkem. Velkou
pøekákou v dorozumívání s jeho rodinou byl jazyk, ale díky vydatné pomoci paní Izy
Wy³ogy z hnutí Maitri a øeholních sester se nám ji podaøilo pøekonat a troku si popovídat.
Mluvili jsme o rùzných vìcech: o kole, o ivotních a pracovních podmínkách ve Rwandì,
ale také o touhách. Prohlíeli jsme si rodinné fotografie. Bylo to moc hezké. Byla jsem moc
spokojená, e jsem mohla na vlastní oèi uvidìt celou rodinu a pøesvìdèit se o tom, e má
pomoc je pro nì dùleitá a mnou posílané peníze jim pøicházejí.

Taková cesta by byla velmi dobrou lekcí pokory pro mnoho lidí ijících ve vysoce
vyspìlých zemích. Uvìdomili by si, v jakém blahobytu ijeme. Mì osobnì pøivedla k mnoha
úvahám nad naím evropským itím a utrácením penìz za dalí a dalí nepotøebné vìci.
Moná místo dalí suknì nebo náramku do kolekce by stálo za to pomoci nìjakému dítìti
ve Rwandì nebo jiné chudé zemi, které tu pomoc opravdu potøebuje na jídlo a kolu.
Nyní pøemítám o pomoci pro dalí dítì. Nebo tìch pár groù pro nás pro nì znamená
ít a skromnì existovat. Èí je to vina: systému, politiky ve Rwandì? To není dùleité,
jednotlivý èlovìk tam ijící chce prostì pøeít. Lidé tam také pracují, ale vydìlávají 1,50
dolaru dennì; a boty èi obleèení nejsou vùbec tak laciné. Navíc chybìjící voda a elektøina
jim neobyèejnì ztìují kadodenní existenci.
Moná za pár let pojedu jetì jednou do Rwandy na svatbu svého adoptivního syna.
Slíbila jsem mu to. To jsou mé osobní reflexe a závìry. Nìkdo jiný mùe mít jiný názor na
toto téma a má na to právo.
Beata Rutz
My a Trzeci wiat èíslo 156157

Arcibiskup St. G¹decki s otcem
Andrzejem Panasiukem, duchovním
rádcem hnutí Maitri v Polsku
Sbor pod vedením W. Ziêby
(v popøedí) provedl vlastní
skladbu svého sbormistra

Zprávy z Rwandy:
V listopadu probíhaly ve Rwandì na 858 místech státní zkouky na základních a støedních
kolách. Zúèastnilo se jich 237.181 ákù základních a 142.305 studentù støedních kol.

Rwanda a Uganda zaènou vbrzku pøijímat vìtí mnoství afrických uprchlíkù
deportovaných z Izraele. Obì zemì podepsaly s Izraelem dohody, jejich detaily zùstávají
utajeny. Podle lidskoprávních organizací má Rwanda za kadého pøijatého uprchlíka dostat
5000 dolarù. Mení mnoství uprchlíkù, pøevánì ze Súdánu a Eritreje, u bylo do Rwandy
a Ugandy deportováno, nyní se vak pøipravuje deportace asi 40 tisíc osob.
Lidskoprávní organizace proti tomuto postupu protestují, nebo podle nich není
s deportovanými nakládáno podle jejich práv. Velká èást z dosud deportovaných se následnì
pokusila dostat se zpátky do Evropy obtínou a nebezpeènou cestou pøes Libyi (èi k tomu
byla pøímo donucena paeráky lidí).
Mezitím rwandská ministrynì zahranièí Louise Mushikiwabo oznámila, e Rwanda je
pøipravena pøijmout a 30 tisíc afrických uprchlíkù, kteøí ijí v èasto nelidských a otrockých
podmínkách v Libyi. Zemì jen o málo vìtí ne Morava, v ní ije témìø 12 milionù lidí,
má pro uprchlíky, kteøí uvízli v Libyi, zprávu: Rwanda je malá, ale najdeme pro vás místo.
Více ne 400 tisíc migrantù, pøevánì z Eritreje, Súdánu a Somálska, se v uplynulých
letech pokusilo dostat pøes Libyi a Støedozemní moøe do Evropy, mnoho z nich vak skonèilo
v uprchlických táborech v Libyi, kde jsou èasto prodáváni jako otroci.

základní fakta, souèasný stav (prosinec 2017)
Výe roèní podpory pro rok 2018:

(Adopce srdce základní kola)
(Vzdìlání pro sirotky)

Poèet podporovaných dìtí:
(

základní kola,

støední kola)

Poèet volných dìtí:
Poèet pøihláených dárcù:
Poèet dárcù pro hladovìjící dìti:

Josef Kuchyòa, Komárovice 1, 588 22 Luka n. Jihl. ,
telefon 608 178 122
(registrace pøihláek, pøidìlování dìtí, distribuce dopisù)
Emilie Pavlíková, Dubková 1530, 756 61 Ronov p. Radh.
(potvrzování plateb, rozesílání Informátoru, pøeklad dopisù)
6967640267 / 0100, KB Brnomìsto

è
è

è
è

: Jakubská 11, 602 00 Brno
buï dostáváte zároveò s tímto Informátorem, nebo je
obdríte do konce ledna 2018. S pøípadnými nesrovnalostmi se obracejte na E.
Pavlíkovou nebo J. Kuchyòu (kontakty výe).
(pøedbìnì):
a dalí programy pomoci odesíláme v prosinci 2017
v pøedpokládané výi:
Adopce srdce
36.000 EUR
(cca 950.000 Kè)
Pomoc hladovìjícím
15.000 EUR
(cca 390.000 Kè)
Hospic Kabuga
5.000 EUR
(cca 130.000 Kè)
Pøesné vyúètování roku 2017 zveøejníme v pøítím èísle Informátoru.

è
è

https://www.facebook.com/Maitri.AdopceSrdce
(nejaktuálnìjí informace o Adopci srdce a èinnosti hnutí Maitri)

Informátor Adopce srdce, obèasník pro úèastníky programu, èíslo 41, prosinec 2017
Pro vnitøní potøebu vydává Hnutí solidarity s chudými tøetího svìta MAITRI
Pøipravil Josef Kuchyòa, Komárovice 1, 588 22 Luka nad Jihlavou
Email: maitri@email.cz
WWW: maitri.jinak.cz / hnutimaitri.cz

