Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky,
Uplynulé období 6 měsíců na Svaté Hoře, světovém centru Dvou Srdcí
Lásky, bylo velmi požehnané.
Na Svatou Horu k nám přišlo mnoho poutníků - skupiny dětí, studentů,
farností a modlitebních skupin, kteří se s námi modlili na Svatých

Schodech, a během Mše Svaté se zasvětili Dvěma Srdcím Lásky.

V březnu nás navštívily děti z naší školy v Okigwe spolu s učiteli. Modlili
se s námi na Svatých Schodech a během Mše Svaté byli zasvěcení Dvěma
Srdcím Lásky.

Na Svaté Hoře se
věnujeme dětem, které
pravidelně vyučujeme
katechismus a
připravujeme na první
Svaté přijímání.

Na velikonoční pondělí
jedna dívka přijala první svaté přijímání, ostatní děti vhledem k věku se
stále na první svaté přijímání připravují.
Během postní doby jsme konali každý pátek křížovou cestu z blízké vesnice
zpět na Svatou horu. Místní lidé, děti a přicházející poutníci se k nám rádi
přidávali.

Velikonoční svátky s námi oslavilo také mnoho poutníků.

V březnu jsme si připomněli výročí
odchodu do nebe naší milované Matky
představené, Matky Chukwuemeky.
Slavnosti se účastnilo mnoho lidí. Na
závěr jsme se pomodlili modlitbu o
získání milosti skrze její přímluvu
(složenou českými členy). Její hrob na
Svaté Hoře je bohatě ozdoben
květinami, které jste nám darovali
během duchovních cvičení v minulém roce.

Uskutečnili jsme tyto projekty:
Díky vaší pomoci se nám podařilo navrtat novou
studnu, ze které vytryskla velmi kvalitní voda.
Bohužel však kvůli dlouhému suchému období a

nepříliš vhodné půdě se voda vytratila. Proto zvažujeme vrt prohloubit, aby
voda byla dostupná i v době dlouhodobého sucha.
Dále jsme opravili jeden obtížně schůdný úsek
cesty Růžencové procesí a cesty vedoucí do
vesnice, pro ty, kteří k nám přicházejí se modlit.

Také
pokračujeme ve stavbě domova
pro sirotky a opuštěné děti.

Podařilo
se
nám
také
zrekonstruovat Svaté schody,
obnovili jsme bílou a červenou
barvou zábradlí po stranách
Svatých Schodů. Také jsme
umístili konstrukci nad Svatými
schody, kterou bychom rádi
ozdobili světly a květinami a
kterou také bude možné zakrýt
v období dešťů.
Postavili jsme také malý obchod poblíž domu pro hosty, protože stávající
obchod nebyl na vhodném místě. V novém obchodě si bude možné
zakoupit duchovní předměty (růžence vyráběné sestrami, trička, samolepky
a medailky Dvou Srdcí Lásky ..., a také malé občerstvení: chléb z naší
pekárny, minerálky, místní pražené arašídy...

Zaseli jsme kukuřici, kasavu ( místní plodina podobná bramborům), a
zeleninu do omáčky :-) Zkusili jsme také zasít levanduli, výsledek však
uvidíme až se vrátíme zpět na Svatou Horu.
V naší pekárně jsme zvýšili každodenní produkci chleba a "donatů"
(smažené koblížky), které nyní dodáváme i do obchodů v okolí.

Co plánujeme:
Do budoucna plánujeme vybudovat systém solárního osvětlení, který by byl
levnější variantou zajištění osvětlení na Svaté Hoře. V současné době je
Svatá Hora osvětlena dodávaným elektrickým proudem, nazývaný NEPA,
ale tento proud je velmi nestabilní. Máme proto 2 generátory - jeden na
benzín a druhý na diesel. Denní náklady na benzín a diesel jsou přibližně
500Kč.
Rádi bychom si pořídili silné čerpadlo na rozvod vody po celé svaté Hoře
z již stávající studny s velkým zdrojem podzemní vody.

Také plánujeme dokončit dům pro sirotky a opuštěné děti.
Dále bychom rádi dokončili 2 nové toalety, před zprovoznění zbývá
dokončit malé úpravy. Toalety se nacházejí poblíž kaple, a budou dostupné
pro poutníky, bratry a sestry.
Mramorové desky na svatých schodech mají
vlivem deště vymyté spoje, které bychom
rádi znovu zacelili. Schodů je celkem sto.

Také bychom chtěli znovu obnovit barvu na
stěnách kaple a položili dlaždičky pro hlavní
část kaple, kde je nyní lino, které se však již
trhá.

Máme v plánu rozšířit ovocnou zahradu
především o banánovníky.

Do naší základní
školy jsme přijali 2
děti které pochází z
velmi chudé rodiny a
hledáme pro ně
sponzory, kteří jim
pomůžou zaplatit
studijní potřeby
(učebnice, psací
potřeby, školní
uniformu, příspěvek
na stravu). (Na fotce dvě dívky zleva.)
Moc vám děkujeme za darované svíčky a umělé květiny, které využíváme
pro zdobení kaple. Zvláště vám děkuje a modlí se za vás sestra Philoména,
která se stará o výzdobu kostela.

Solární lampičky jsme umístili na Svaté schody a květinami jsme ozdobili
také kříž na vrcholu Svatých Schodů.

Pokud nám můžete darovat i v tomto
roce plastové květiny svíčky a malé
solární lampičky, budeme vám velmi
vděční.
V Kristu Vaše sestra Anežka Ihemeredinma SHL, mail:
zemanova3@gmail.com
Svatá Hora, květen 2018

