Dopis Dominikovi - srpen 2017:
Milý Dominiku,
děkujeme Ti za dopis a krásný obrázek. Moc se nám líbil.
Jak víš, Petr Bouška Tě vybral a zařídil Tvoji adopci. Je katolický kněz a stará se o naši
berounskou farnost, která Tě bude podporovat při studiu.
Za otce Petra a nás všechny Ti budu psát já. Jmenuji se Šárka a jsem maminka tří dětí.
Dozvěděli jsme se tolik věcí o vaší škole a třídě. Jsme opravdu rádi, že studuješ.
Co Tě baví ve škole nejvíc? U nás teď děti mají dva měsíce prázdniny (červenec, srpen) a
do školy chodí od září do června. Ve 4. třídě mají podobné předměty jako Ty a také se učí
anglicky. Navíc mají tělocvik, hudební a výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.
Kluci tu také rádi hrají fotbal. Hraješ fotbal se svým kamarádem Sujalem?
Posíláme Ti několik fotografií – otce Petra při mši svaté, další je z farní zahrady, kde se
scházíme při různých oslavách. Na poslední fotografii jsou děti na letním táboře.
Všichni na Tebe myslíme, Dominiku, a modlíme se za Tebe. Měj se moc hezky a přejeme
Ti všechno dobré. Těšíme se na další dopis od Tebe.
Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun
Šárka
Dopis od Dominika - listopad 2017:
Milý Petře Bouško,
opět zdraví a láskyplné pozdravy posílá váš Dominik.
Já i moji kamarádi ze školy jsme v pořádku. Tímto vám chci
popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018. Dopis z 19.
srpna 2017 jsem dostal i s přiloženými fotografiemi. Moc za ně
děkuji, jsou krásné! Rád jsem se dozvěděl o otci Petrovi, o vás a
vašich dětech. Posílám vám všem hodně lásky a pozdravů.
Ve škole se rád učím, zpívám a hraji si. Ano, hraji fotbal se
svým kamarádem Sujalem. Moc rád chodím do školy. Díky vaší
pomoci se mi studuje lépe. Chodím do školy pěšky každý den.
Dělal jsem pololetní zkoušky od 23. října do 4. listopadu. Před
zkouškami jsem měl ještě týden volna, kdy jsem se učil na
internátu.
Ve škole máme různé soutěže, já jsem se zúčastnil skupinového tance. Na internátu jsem
zkusil i kreslení, tvůrčí psaní, přednes, vyprávění a rangoli*. Dostáváme i ceny.
Dostal jsem vaším jménem nové oblečení z Dharma Jyothi Social Centre, děkuji vám za
ně.
S díky bych rád ukončil i svůj dopis.
Váš milující chlapec,
Dominic Sujith
*Rangoli je tradiční umělecká forma pocházející z Indie, při které jsou na podlaze z rýže, suché
mouky, barevného písku nebo květů vytvářeny vzory.

Před Vánoci jsme na konto Adopce na dálku zaslali nad rámec běžných ročních příspěvků
celkem 20 tis. Kč vybraných v našich kostelech do příslušných kasiček. Pán Bůh zaplať
všem přispěvatelům.
V uplynulém roce byla díky programu Adopce na dálku poskytnuta v sociálním centru
Dharma Jyothi (Indie) lékařská pomoc 50 pacientům a vzdělání 1000 dětí. Všechny děti i
jejich sourozenci obdrželi učební pomůcky. Více než 200 pacientů využilo služeb
bezplatného lékařského tábora. V rámci propagace pěstování zeleniny bylo poskytnuto
200 sazenic a hnojivo. 10 pacientů s rakovinou získalo finanční a materiální podporu. Pěti
rodinám byla poskytnuta pomoc s ubytováním.
Vedle těchto aktivit Centrum provozuje 60 Ženských center pro 750 žen a 100 Dětských
klubů. Jednou měsíčně se setkávají vedoucí pracovníci, pro něž jsou organizovány různé
vzdělávací programy. V Centru je 30 studentů učňovských oborů.

