Nadační fond Betlém nenarozeným

Vyprávěla mi jedna pracovnice našeho
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni…
„Přišla mi dneska špatná zpráva. Byla jsem
zrovna v práci. Venku náročné vztahy, těžký
den. Položila jsem telefon po napjatém
služebním hovoru a povzdechla si. Co s tím?
Pak jsem si vzpomněla na pár mrňousků,
jejichž mámy právě vaří v kuchyni azylového
domu, a rozhodla se, že se půjdu povzbudit.
Šla jsem se podívat na maličkou Janičku.
Jen jsem na ni promluvila… a kdybys viděla ten výraz! Taková vděčná radost v jejích očičkách!
Škoda, že ti to neumím ukázat! Přijď se někdy podívat...“
Ostrava 31. ledna 2021
Vážený otče, milí farníci,
běží mi hlavou nelíčené nadšení této mladé ženy a ráda bych kousek té její radosti předala také Vám.
I Vy jste byli o letošních Vánocích vnímaví pro dětské oči a jejich potřeby. Byli jste vnímaví
i pro jejich mámy, které se ocitly samy… Svou účastí na vánoční sbírce Štědrý dar pro betlémské
děti i svým darem jste pomohli zajistit jejich život, ač jste možná sami také prožívali nejistotu,
náročné vztahy nebo těžké dny. Děkujeme Vám za to a vážíme si tohoto Vašeho povzbuzení
lidské dobroty a vstřícnosti.
Prostředky získané v rámci vánoční kampaně tento rok opět poslouží k podpoře provozu našeho
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni. Kolegyně v něm i díky vám mohou nabízet pomocnou
ruku a bezpečí dětem a jejich mámám a doprovázet je na jejich cestě životem.
Tak až budete mít někdy možnost nebo třeba jen špatnou náladu či těžký den, vzpomeňte
si nebo se k nám do azylového domu přijďte podívat. Snad to už opět půjde a budete se moci
o jejich vděčnosti sami přesvědčit…
S úctou, vděčností a prosbou o modlitbu za toto betlémské dílo…
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