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Milý otče Josefe, 

Pozdravy z diecéze Shimoga, Indie 

 

Tento dopis vám přichází od biskupa Francise Serraa SJ. Jistě si vzpomínáte na moji návštěvu 

ve vaší kanceláři v květnu 2016 spolu s ředitelem Sociálního díla, P. Veeresh Moras. Dosud 

mám v živé paměti velmi milou vzpomínku na setkání s vámi a na vaše laskavé pohostinství. 

Upřímně děkuji za příslib finanční pomoci na vzdělávací a sociální díla v diecézi Shimoga. 

Během našeho setkání jste řekl, že zjistíte jakým způsobem a za jakým účelem bude možné 

poslat omezené prostředky, které máte k dispozici. Zde vám předkládám konkrétní a urgentní 

potřeby diecéze, viz, na stavbu víceúčelového obecního sálu v Mavinakere, venkovském 

misijním středisku, pro provozování Mateřské školy, nedělního vyučování katechismu, 

výukové a výcvikové programy pro dospělé a vyučování pro děti z vesnice ve večerních 

hodinách atd. 

 

Mavinakere je misijní středisko v diecézi Shimoga, které se nachází v odlehlé vesnici. 

Celkový počet rodin ve vesnici je 1500, z nichž jenom 22 rodin jsou katolíci. Stupeň 

gramotnosti je podle sčítání z roku 2011 71%, z toho 67% u žen a 74% u mužů. Ekonomicky 

chudí lidé z této vesnice jsou pro zajištění obživy zcela závislí na zemědělství. Ale z důvodu 

primitivního obdělávání půdy, nedostatku srážek, a jiných problémů v zemědělství tato oblast 

nevzkvétá. Veřejná doprava je velmi zanedbaná. Nejsou zde žádné vyhovující přístupové 

komunikace. To také má z velké části nepříznivý vliv na rozvoj vesnice. Během mé poslední 

návštěvy v tomto misijním středisku lidé z vesnice mne žádali, abych jim finančně pomohl 

realizovat jejich sen, mít víceúčelový obecní sál v církevních prostorách tak aby sál mohl být 

využíván pro provozování mateřské školy ve dne a vyučovacích hodin večer, semináře a 

výcvikové programy během letních prázdnin pro lidi všech náboženství a vyučování 

katechismu o nedělích pro katolické děti. Diecéze Shimoga je misijní diecézí bez žádných 

místních zdrojů příjmu. Proto je pro diecézi téměř nemožné zabezpečit tolik potřebnou 

infrastrukturu na církevním pozemku v Mavinakare. Toto misijní středisko má velmi malý 

pozemek v blízkosti kostela a fary. Navrhovaný projekt by měl být realizován na tomto 

malém pozemku, protože koupit pozemek v blízkosti kostela není možné z důvodu vládní 

regulace.  

 

Vlastnictví víceúčelového obecního sálu v církevních prostorách v Mavinakere bude sloužit i 

jako prostředek evangelizace. Lidé jiných náboženství mají v Mavinakere mají velký respekt 

ke katolictví i k místnímu knězi. Mají také velký respekt k různým aktivitám a programům, 

které církev pro lidi z této vesnice pořádá. Protože tam žádný sál není, lidé musí sedět pod 

kokosovými palmami nebo na otevřeném prostoru, na prašné zemi, kde máme nyní v úmyslu 

postavit obecní sál. Celkové náklady projektu jsou 1.675.000,- Rs (rupií). Papežská rada pro 

evangelizaci národů nám již věnovala 585.000,- Rs (v přepočtu 9.000,- USD). Potřebujeme 



ještě 1.090.000,- Rs (v přepočtu 15.000,- EUR) na dokončení projektu. Vzhledem k tomu, že 

potřeba je skutečná a naléhavá vážně vás prosím, abyste nám pomohli odpovídajícím darem 

na realizaci toužebného přání mít multifunkční obecní sál. Detaily bankovního spojení 

přikládám.  

 

Buďte ujištěni modlitbami našich kněží, řeholních osob a všech našich lidí včetně mne! Ať 

Bůh žehná vám, vaší provincii a všem vašim dílům.  

 

Váš v Pánově poslání 

 

 

+ Francis Serrao SJ 

Diecéze Shimoga 

 

 


