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Benin

Pokud jste docestovali
až sem, je vidět, že jste
misionářští borci. Nyní se
podíváme do Beninu na
poslední zastávku misijního
putování.
Buď tam doplaveme po
Atlantském oceánu, anebo
rychlejší variantou letadlem. Letiště je v největším
městě Cotonou s 725 000
obyvatel, takže velkém
jako necelá Praha.

Boho
slovci

Místní lidé chovají krávy, kozy, ovce
a prasata, dovedou také lovit
ryby. Pokud byste chtěli vylézt na nejvyšší horu, poradím vám, že se jmenuje
Sokbaro. Nemusíte se
bát, že dostanete závrať, ani nepotřebujete
kyslíkovou bombu na
záda, měří totiž pouhých 658 m. Kdo rád
plave na velké dálky,
může si vyzkoušet
plavbu v řece Ouémé, která je ze všech
místních řek nejdelší,
měří 450 km. Podnebí
v Beninu je typicky tropické – horké a převážně vlhké zvláště v období
dešťů od dubna až do října.

Velikým a živým pokladem v Beninu
jsou bohoslovci. Najdete jich tam celou
řadu v mnoha seminářích. Na cestu
za Ježíšovým voláním se jich vydává
stále více. Je pro ně potřeba zajistit
kvalitní studium a výchovu. Většina
studentů pochází z chudých vesnických
rodin, a i když se ze všech sil snaží,
zdaleka to nestačí na zaplacení studia.
Zde nabízí svou otevřenou ruku všem
seminářům v misijních oblastech světa
(je víc než 900) Papežské misijní dílo
svatého Petra apoštola (PMD SPA).
Bohoslovci však nesedí s rukama
v klíně, ale snaží se přispět ke zlepšení
náročné situace. Okopávají záhony,
pečují o dobytek, škubou kuřata, umývají
nádobí, zametají podlahy a starají se
o spoustu dalších potřebných věcí. Tím
šetří peníze panu rektorovi, protože on
nemusí za tuto práci platit zaměstnance.

Misijní
mše
svatá Oltář uprostřed ulice

francouzsky

– česky
[že ne parle pa fransé]
Nehovořím francouzsky

Víte, že je možné udělat ve
farnosti mši svatou obohacenou misijními prvky? To se
rozumí samo sebou, že se
nejdříve musíte poradit s panem farářem. Řekněte mu, že
byste rádi zažili trošku bližší
spojení s kamarády v misiích. Zkuste třeba misijně
vyzdobit kostel. Např. použít
barvy stužek představující
5 kontinentů, obrázky misionářů nebo místních světců,
typické ovoce, oblečení apod.
Na mnoha místech připravují naši ministranti pestrý
obětní průvod např. s ovocem, kukuřici, rýži, růženeci,
glóbusem, křížem a dalšími
dary. Skvěle vypadá, když se
obléknete, abyste vypadali
jako místní obyvatelé třeba
z Afriky, Asie, Ameriky apod.
Co třeba nacvičit písničky,
vymyslet přímluvy za misie
a určitě vás napadne mnoho
dalšího. Pustíte se do toho?
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Víte, co je v Africe velice potřebné a co lidem
chybí? Kostely. Kdybyste vymysleli, jak to
udělat, aby šly naše prázdné a nepoužívané kostely přestěhovat k nim, bylo
by to super:) Když lidé chtějí jít
v neděli na mši svatou a nemají
k dispozici kostel, zaberou si
celou ulici. Na jedné straně
postaví oltář, před něj rozprostřou několik metrů
látky, aby zakryli všudypřítomný prach a umožnili místo k sednutí pro
nejmenší děti. Problém je,
když začne pršet, nebo
když se spustí tropická
bouře. Právě na stavbu
nových kostelů a kaplí
přispívá Papežské misijní dílo šíření víry. A víte,
kde se na to berou peníze?
Dávají je lidé do sbírky při
říjnové Misijní neděli. Když věnuji do této sbírky nějakou tu
korunu, ta se dostane až na druhý
konec světa a pomůže lidem postavit krásné místo k setkávání s Bohem.
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Beninu
Projekt vznikl v lednu roku 2005, kdy Nicholas Negropon- a první kusy spatřily světlo světa v prosinci roku 2007. Operační
te přišel s nápadem notebooku za 100 $ pro děti z chudých systém byl nazván Sugar, OLPC ovšem oznámilo spolupráci s firzemí. Hned v prvních fázích projektu se přidaly společnos- mou Microsoft, takže se některé verze začaly prodávat se systéti AMD a Google a společně s News Corp. založili pro- mem Windows XP. Cena se vyšplhala na 188 $. Zmizela původně
gram OLPC (One Laptop per Child – notebook pro každé avizovaná klika na dobíjení a to je nyní možné provádět taháním
dítě). Přidala se i společnost Red Hat, která vytvořila speciál- za provázek (1 minuta tahání = 10 minut běhu notebooku), nebo
ní operační systém pro tento notebook, založený na Linuxu. solárních článků, které je ale nutné dokoupit za dalších 12 $. VýVývoj notebooku ale provázely velké problémy, zejména s udr- drž baterie je při běžném provozu až 6 hodin. Pokud se ovšem
žením ceny na slibované hranici 100 $. Nakonec byl dokončen displej přepne do monochromatického režimu, vydrží až 24 hodin.

Pozdrav
z AFrického
semináře

Odpovídá bohoslovec Francise:
1. Kolik máš sourozenců?
Byli jsme doma čtyři.
2. Jaký máš nejradši sport?
Hraji fotbal a volejbal.
3. Proč jsi šel do semináře?
Protože jsem si jistý, že mě Pán Ježíš k tomuto povolání zve.Vidím, jak je moc
potřeba druhé lidi k Ježíši vést.
4. Pomáhal jsi před vstupem do semináře doma při bohoslužbách?
Samozřejmě, že ano. Pomáhalo nás víc.
5. Máš nějaký zážitek, na který si vzpomínáš?
Když jednou přinesli lidé při obětním průvodu do kostela živé kůzlátko.Vydrželo
u oltáře docela dlouho v klidu, ale musel jsem se smát, když začalo mečet a nedalo se
zastavit.

Parametry výsledného notebooku:
váha: přibližně1,5 kg
procesor: AMD
Geode LX-700 (433 Mhz)
paměť RAM: 256MB
pevný disk: 1GB (bez pohyblivých
součástí)
monitor: 7,5” TFT displej, rozlišení
1200x900, otočný, monochromatický
režim
gumová klávesnice, touchpad,
integrované reproduktory,
bezdrátová síťová karta (Wi-Fi) – dvě
otočné antény, webkamera

Notebook za 100$
sen nebo realita?
Budoucnost
OLPC připravuje projekt XO-2, který má
být dostupný za cenu pod 75 $ a sloužit
jako elektronická kniha. Jedná se o zařízení
se dvěma dotykovými displeji.

S

