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snad že by byli

vášniví sportovci,

ale jsou chudí a nemohou si rychlejší a dražší
dopravní prostředek
pořídit. Kdybyste chtěli
s místními lidmi soutěžit v tom,
kolik toho unesete na hlavě, kdo by
to vyhrál?
Určitě domorodci z Toga. Je to
až podivem, kolik toho na hlavě
unesou. Potkáte paní, která nese
na zádech miminko a zároveň na
hlavě tác vyrovnaný do několika
poschodí s napečenými chleby. Nebo jiný člověk má
na hlavě skleněné nádobí do výšky až 2 metry.
Tito lidé chodí i na velice
dlouhé vzdálenosti

Pokud se vydáte na
cestu do Toga, musíte
počítat s tím, že lidé hovoří francouzsky. A víte,
kde vlastně Togo najdete?
No jasně, v Africe! Vedle
Toga je také Ghana, Burkina Faso a Benin. Kromě
aut tam potkáte
mnoho lidí
na kole.
a nic jim z hlavy
nespadne. Finta
je v tom, že si na
hlavu musíte dát
takový malý kulatý
doplněk.Vypadá
jako pevná látka
stočená do kruhu. Na ni se
náklad lépe posadí. Další trik
spočívá v tom, že musíte
chodit rovně a nehrbit se,
jinak vám všechno na ten váš
hrb spadne. Ale nejdůležitější je velice dlouhá a poctivá
praxe.

RODINNÉ
POUTO

V Africe je běžné, že lidé žijí v kmenech.Většinou má kmen svého
vůdce, přesná pravidla a vlastní jazyk. Jedno ze základních pravidel
říká, že si sourozenci musí pomáhat. Když někdo z nich zemře, bere
si ten nejbližší žijící na starosti děti zemřelého. Platí to i v případě,
že je někdo ze sourozenců knězem. I kněz se musí starat o děti
svých příbuzných, aby měly co jíst a dostaly správnou výchovu.
Ten, kdo je na tom lépe, zkrátka pomáhá ostatním. Také Afričané
žijící v Česku, kteří si tady vydělávají peníze, nemají je jen sami
pro sebe, ale
posílají je svým
příbuzným v Africe. Tyto silné
rodinné vazby
pomáhají lidem
v Africe přežít.
Jistě mi dáte
za pravdu, že
právě tomu bychom se mohli
od nich učit.

Ministrant
pod postelí
Mohu vám říci, že i v Togu jsou úžasní a ochotní
lidé. Měl jsem to štěstí v neštěstí, že jsem na misijní
cestě v Togu onemocněl. Že jsem onemocněl, bylo
neštěstí, a že v Togu, to bylo štěstí. Sám pan biskup
mě vezl do nemocnice, kterou měl blízko biskupství a o kterou se staral. Kromě sester a lékařů tam
pan biskup nechal ještě jednoho svého bohoslovce,
samozřejmě, že to byl ministrant, na kterého bylo
spolehnutí. A právě on měl za úkol být se mnou
v pokojíku ve dne v noci. Ve dne seděl u postele na
židli a v noci si lehl na zem, aby byl neustále k dispozici, kdybych cokoliv potřeboval. Nemohl jsem
skoro nic jíst, protože by mi to v žaludku dlouho nezůstalo. Pobyt v nemocnici trval asi 4 dny a opravdu
se mi udělalo o mnoho lépe. Mimo jiné to byla úžasná škola lásky, kterou mi všichni ukázali.

Dárky ušité na míru!
Pojďte si u nás
vybrat!
Určitě neprohloupíte!

Podobná zvolání se mohou ozývat z Misijního jarmarku,
který za pomoci dospělých jistě zvládnete připravit. Společnými silami můžete během svých ministrantských schůzek vyrábět, připravovat a tvořit věci, které pak nabídnete
na Misijním jarmarku pro dospělé. Jde o to, aby je vaše
výrobky natolik oslovily, že rádi dají peníze do pokladničky
pro chudé děti. A z čeho že se může vyrábět? Ze dřeva,
z papíru, látky, moduritu. Ostatní holky a kluci z farnosti
vám jistě rádi pomůžou. Pro inspiraci se dají sehnat knížky
a příručky s návody na výrobu. Tak hodně štěstí a Misijnímu jarmarku zdar!
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Slovníček
francouzština – čeština

[Bon žůr] – dobrý den
[Ke lór etyl?] – kolik je hodin?
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se vám kluci, nestane, že byste mohli
navštívit rodinu v Togu.
Uděláme to za vás a zeptáme se:

1. KOLIK MÁ BĚŽNÁ RODINA V TOGU DĚTÍ?
OBVYKLE 5, ALE KLIDNĚ I 10.
2. V JAKÝCH DOMECH BYDLÍ?
CHUDÍ, KTERÝCH JE V TOGU VELKÉ MNOŽSTVÍ, SI STAVÍ CHATRČE Z VĚTVÍ, PRKEN A VŠEHO, CO NAJDOU V PŘÍRODĚ. TI BOHATŠÍ BYDLÍ V DOMECH Z CIHEL.
3. JAKÉ MAJÍ KOUPELNY A KUCHYNĚ?
PROTOŽE VE VĚTŠINĚ DOMŮ NETEČE ŽÁDNÁ VODA, KOUPELNA VYPADÁ VELICE JEDNODUŠE.
JE TO BOUDA Z PRKEN PODOBNÁ LATRÍNĚ, PŘIČEMŽ UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÝ
ZÁCHOD, ALE JENOM LAVOR S VODOU. LIDÉ SI Z LAVORU NABÍRAJÍ UMĚLOHMOTNOU NÁDOBKOU VODU A TOU SE POLÉVAJÍ. VODA ODTÉKÁ VOLNĚ NA
ZEM. KUCHYŇ TVOŘÍ OHNIŠTĚ.TO MŮŽE BÝT BUĎ VENKU, NEBO HO NAJDETE
V KOUTĚ CHÝŠE. KOLEM NĚHO OBVYKLE BÝVÁ SKLADIŠTĚ NĚKOLIKA STARÝCH OPRÝSKANÝCH HRNCŮ.
4. CO MAJÍ DĚTI DOMA NA STAROSTI?
SHÁNÍ DŘÍVÍ NA TOPENÍ, NOSÍ A PUMPUJÍ VODU, CHODÍ NA TRH PRODÁVAT,
ALE I NAKUPOVAT VŠE, CO JE POTŘEBA. POKUD JE DOMA HODNĚ PRÁCE
A MÁLO PRACOVNÍKŮ, NEMOHOU CHODIT DO ŠKOLY.
5. CO JE V RODINÁCH TYPICKÉ?
NA PRVNÍM MÍSTĚ VELKÁ VÍRA V BOHA, DÁLE POHOSTINNOST A TO, ŽE DRŽÍ
POHROMADĚ A MAJÍ SE RÁDI.
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