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  Jiráskova 5  
  085 27 Bardejov  
   
   
  
Vážený pán riaditeľ, 

dňa 5. novembra 2019 nám na bankový účet prišlo z vašej školy 943 €. Niekoľko 
dní pred tým ma kontaktovala sestra Jana Pavla z vášho pedagogického zboru 
a oboznámila ma s iniciatívou „misijný chlebík“, ktorú ste usporiadali na škole 24. 
októbra 2019 na podporu misií v Rwande.  

Prostredníctvom vašej osoby sa chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí 
podporili túto milú kreatívnu iniciatívu. Bola to naozaj úžasná myšlienka, ktorou 
vaše deti pomohli našim.   

V Centre sv. Antona v Nyanza sa staráme o siroty a deti ulice. Váš peňažný dar bude 
použitý práve pre tieto deti, aby mali garantované všetko nevyhnutné pre výchovu 
a dobrý rast, t. j. stravu, zdravotnú starostlivosť, možnosť chodiť do školy, atď. 

Našim deťom som povedal, že žiaci jednej slovenskej školy z mesta, ktoré je mi 
veľmi blízke, kam som tiež chodil do školy, sa podelili s nimi a poslali im peniaze, 
aby sme im mohli kúpiť to nevyhnutné na živobytie. Priznám sa vám, pán riaditeľ, 
bolo pre mňa zložité vysvetliť im konkrétnu iniciatívu, samotný koncept 
„chlebíka“, keďže to nepoznajú a nevedia si predstaviť, čo to je.  

Pred príchodom k nám sa tieto deti stravovali nanajvýš raz za deň. U nás majú 
jednoduchú no výživnú stravu trikrát do dňa. Pojem „desiata“ tu nie je. V každom 
prípade pochopili, že iné deti z inej krajiny na nich mysleli a rozhodli sa podeliť sa 
s nimi.   

Naše deti sú preto veľmi vďačné tým vašim a uisťujú ich o každodennej modlitbe 
za nich a za ich rodiny. Ak môžem, chcel by som poprosiť žiakov aj pedagógov 
z vašej školy, aby cez modlitbu ostali spojení s naším centrom a modlili sa za naše 
deti i za nás vychovávateľov.  

Nech Trojjediný Boh stokrát odplatí vašu štedrosť a nech vás všetkých obdarí tými 
darmi Ducha Svätého, ktoré najviac potrebujete.   

S úctou a veľkou vďakou, 

                                                               

       

                                                                                                                                                                    

                                                                                 p. Vlastimil Chovanec 
                                                                       rogacionista misionár v Rwande 
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