M

oji věrní přátelé!

Nikdy Vám nebudu moci slovy vyjádřit dostatečný dík za to,
co pro mě a naši Víru děláte. Misijní činnost je práce těžká,
a proto bych vás chtěl ještě jednou požádat o pomocnou ruku.
Naši věrozvěsti postupují na sever a předávají Víru
na místech, kde dosud žijí pohané sloužící mše svým
pochybným Bohům. Na jednom takovém místě jsme se rozhodli
zřídit malý klášter, jehož představeným se stanu já.
Můj čas je ovšem drahý a množství úkolů, kterými mě pověřili
mí bratři, je nesmírné. Nutně však potřebuji, aby na stavbu
kostela dohlížel někdo, komu důvěřuji, a kdo prokázal praktické
schopnosti v oblasti šíření Víry.
Žádám vás proto, abyste co nejdříve odjeli do vesničky,
jejíž jméno je Šumský Rub a dohlédli tam na stavbu kostela.
Odměna bude jako vždy přiměřená. Víte přece,
že jsme štědří ke všem, co pomáhají hlásat Boží slovo.
Pro klášter jsme již našli vhodné místo. Nachází se
na západním okraji vesnice. Bratři si jsou jisti,
že je to to správné místo pro Boží dům, jelikož je celé
poseté andělským kořenem - Léčivou bylinou, jejíž moc je jistě
dílem Božím.
Abychom klášter postavili, je zapotřebí přemluvit
ke spolupráci tesaře a kameníka. Podle mých informací by se oba
měli ve vesnici nacházet, jednání s nimi bude vaším úkolem.

V Šumském Rubu dosud mnoho obyvatel vzývá staré modly,
prý tam stále mají žrekyni, která se jmenuje Loreta.
Jednání s ní se nejspíš nevyhnete, pevně věřím,
že nebude mezi vesničany podrývat Pánovu autoritu.
Oblíbený mezi ostatními je v Šumském Rubu
igric Maksimir, na něhož se můžete obrátit o pomoc.
Podařilo se nám ho přesvědčit, že naše Víra pomůže
zlepšit lidem ve vesnici život. Neměli to tam nikdy lehké,
všude daleko, nebezpečí z hvozdů je cítit všude kolem..
Obyvatelé jsou proto ochotni nám pomoci,
pokud jim dokážeme zaručit, že je Bůh ochrání.
Budu vám vděčný, pokud je ve Víře trochu vzděláte
a pomůžete jim najít cestu k Pánovi.
Za žádných okolností se ale nesnažte vnutit jim
naši Víru násilím. Lidé v Blatenském knížectví
jsou hrdí a nemají rádi, když je někdo do něčeho nutí.
Pokud si nebudete jisti, jak postupovat,
vždy se raději obraťte na mě, nebo na mého akolytu Crhu,
kterého posílám s Vámi. Je to mladý chlapec,
ale má velké ambice a v budoucnu mi bude pomáhat
s šířením Víry v Šumském Rubu a okolí.
Věřím v úspěch Vaší mise a v brzké shledání.
Bůh Vás provázej!
							 S láskou,

Strachota

