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              25. leden 2014 
P. František Kuběna SJ 
Česká provincie 
Česká republika 
 
Předmět: Zpráva o využití poskytnuté finanční podpory 
Dárce: P. František Kuběna SJ 
Obdržená částka: 15 000,- USD 
 

Zpráva o využití poskytnuté finanční podpory – dokončení stavby menšího 
semináře v Miao, Indie 

 
Drahý otče Františku Kuběno SJ, 
 
posíláme Vám pozdravy z diecéze Miao! 
 
Především bychom chtěli vyjádřit svou upřímnou vděčnost za Vaši finanční 
pomoc, kterou jsme obdrželi před dokončením budovy menšího semináře v 
Miao. Vaše pomoc byla velkým požehnáním pro celou diecézi, protože nám 
pomohla dokončit výstavbu menšího semináře Krista-Světla, domu, který tvoří 
budoucnost naší diecéze. 
 
15 000,- USD jsme od Vás obdrželi v měsíci dubnu 2013, a to pro nás bylo 
velkým přínosem, protože nám to pomohlo v dokončení výstavby nového 
menšího semináře v naší diecézi těsně před zahájením nového akademického 
roku 2013/2014. Děkujeme Vám mnohokrát. 
 
K této zprávě přikládáme několik fotografií menšího semináře, který se s Vaší 
pomocí stal realitou. 
 
Stavba semináře byla dokončena v červnu 2013. Novou budovu požehnal náš 
biskup George Pallipparambil SDB a slavnostně ji otevřel Kamlung Mossang, 
čestný ministr vlády státu Arunáčalpradéš, Indie. Shromáždil se velký počet 
věřících, aby byli společně svědky této slavnostní události. Byl to radostný 
okamžik pro všechny členy diecéze, zejména pro seminaristy, protože nyní mají 
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k dispozici krásné místo, kde mohou být ubytováni, kde mohou studovat a kde 
roste jejich aspirace stát se kněžími a sloužit Božímu lidu v této oblasti. 
 

 
Biskup George a ministr Kamlung Mossang při žehnání semináře 

 

 
Celkový pohled na nový semináře Krista-Světla (Kristu Jyothi) v diecézi Miao 

 
V létě letošního roku jsme uspořádali mnoho táborů k tématice povolání. 
Výsledek těchto táborů je velmi povzbudivý, protože v semináři máme 18 
mladých chlapců. Ještě více povzbuzující je skutečnost, že všichni tito chlapci 
pocházejí z naší oblasti. Jsme mladá diecéze, a hledali jsme proto misijní 
povolání z jiných částí země. Současný velký počet místních chlapců je však 
velkým požehnáním od Boha, protože pomůže církvi v této části země k lepšímu 
růstu. 
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Budova starého semináře 

Seminaristé, kteří žili ve 
starém semináři z bambusu a 
došek, byli velmi rádi, že se 
mohli přestěhovat do nového 
semináře. Budova z bambusu, 
která byla dříve využívána 
jako seminář, byla velmi stará 
a během období dešťů do ní 
pršelo. A to se stalo velkou 
obtíží v monzunovém období, 
protože studijní materiály a 
učebny seminaristů zmokly a 
navlhly. Vaše pomoc při 
dokončení výstavby nového semináře je opravdu velkým požehnáním. 
 
Nový akademický rok 2013/2014 začal 8. července 2013. Seminaristé, kteří 
přijeli o několik dní dříve, se na tento významný den dobře připravili. P. Jose 
Chemparathy SDB, nový rektor semináře, a P. Joseph Telangani, asistent a 
správce, přicházeli k oltáři Božímu v průvodu doprovázeném melodickým 
zpěvem. Při obětování se společně s chlebem a vínem prezentovali seminaristé, 
kteří tak symbolicky vyjádřili svou vnitřní touhu a ochotu stát se dělníky na Jeho 
vinici. 
 

 
Noví seminaristé s otcem rektorem 
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Drahý otče Františku, díky modlitbám a podpoře některých dobrých přátel, jako 
jste Vy, se naše diecéze rozvíjí ve všech aspektech. Známky zlepšení jsou již 
viditelné, zejména v oblasti vzdělávání a formování víry. Staré bambusově-
doškové učebny ustupují rozumným a bezpečným konstrukcím, vhodným pro 
kvalitní vzdělávání. A také skromné kostely jsou na některých místech 
nahrazovány betonovými konstrukcemi. Nyní, když je hotový dům biskupa i náš 
menší seminář, poroste naše diecéze ještě více, protože tyto dva domy jsou 
středem všech misijních činností naší diecéze. 
 

 
Seminaristé při modlitbě 

 
Ještě jednou Vám děkujeme za vaši laskavou pomoc a rádi bychom využili této 
příležitosti a pozvali Vás do naší diecéze, abyste mohli vidět, jak moc naše 
diecéze s vaší pomocí a podporu vyrostla. Také bychom chtěli vyjádřit svou 
upřímnou vděčnost za Vaši ustavičnou podporu naší diecéze v minulosti. Chtěli 
bychom, abyste věděli, že naši seminaristé se za Vás každý den modlí. Požádali 
jsme také náš adorační tým, aby se za Vás každý den modlil. Kéž Bůh žehná 
Vám a Vašemu týmu. Vzpomeňte, prosím, také na nás ve svých modlitbách. 
 
Váš v Kristu, 
 
P. Felix Anthony 
C/o Bishop’s House 
Miao – 792 122, Changlang District 
Arunachal Pradesh, INDIA 
felixa@miaodiocese.com 
+91 9863 785 770 


