Dopis Dominikovi - srpen 2018:
Milý Dominiku,
moc Ti děkujeme za krásný dopis, obrázek a skvělé zprávy. Máme velkou radost, že jsi
postoupil do 5. třídy! Dozvěděli jsme se, jak jste slavili Vánoce s kamarády a se všemi,
kdo se o vás starají. Otec Petr vždycky dá dopis od Tebe i s obrázky na nástěnku v kostele,
aby si jej všichni mohli přečíst.
Na jaře jsme slavili Velikonoce, a v červnu pak první svaté přijímání deseti dětí z naší
farnosti. Bylo to moc krásné. Už jste slavili první svaté přijímání u vás, Dominiku?
Teď je u nás léto a děti mají prázdniny (červenec a srpen). Jsou tu velká horka, neprší a
v řece je málo vody.
Posíláme Ti pohled našeho města Berouna. Je na něm vidět náš kostel sv. Jakuba, radnice,
řeka Berounka a uprostřed pohledu je náměstí. Jeden ze symbolů města je medvěd a u nás
máme medvědy dva. Jsou to bratři a žijí v medvědáriu na Městské hoře od roku 2000.
V tomto klidném lesoparku i jsou dětská hřiště. Máte ještě pejska, Dominiku?
Majdě a Zoe jsem pozdravy vyřídila, měly radost. Těšíme se na další dopis a obrázky.
Modlíme se za Tebe, Dominiku, a posíláme hodně lásky. Měj se moc hezky, ať Tě Pán
chrání.
Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun
Šárka, otec P. Bouška
Dopis od Dominika - listopad 2018:
Milý Petře Bouško, zdraví Vás Dominic Sujith. Píšu pár řádek a prosím o požehnání. Mám
se dobře a doufám, že vy všichni také. Protože Vánoce jsou za dveřmi, přejeme všem
krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2019.
Dopis ze srpna 2018 a pohled města Berouna jsem dostal. Moc mě potěšilo, že dopisy ode
mne i s obrázky dáváte v kostele na nástěnku. Pejska pořád máme.
Díky Sneha Sadan Orphanage Centre jsme mohli jet na výlet vlakem do Goa. Bylo nás
celkem 43 dětí. Líbilo se nám na pláži a užili jsme si vodních radovánek.
Navštívili jsme také muzeum a památky ve staré Goa a nové Goa (nejbohatší provincie
v západní Indii, bezpečná, pláže, hotely).
Byli jsme i v několika kostelích. Od 3. do 6. října jsme měli zkoušky, pak od 7. do 21.
října prázdniny.
O prázdninách nás vzal pan farář na výlet do Pilikuly. V kině jsme viděli kreslený film ve
3D. Pak jsme si hráli v parku. Ve škole jsme slavili Ghandhi Jayanthi (státní svátek). Otec
národů Mahatma Ghandhi by oslavil 151. narozeniny. Já jsem měl projev o M. Ghandhim.
K tomuto dni jsme uklidili okolí školy. Po oslavě všechny děti dostaly sladkosti. Ještě
jednou velké díky, to je ode mne zatím vše.
Dominic Sujith
Sestra Joel Lasrado dodává:
V tomto období zvláště myslíme na ty, kdo prozařují životy našich dětí. Jako vánoční
svíčka: Nedělá vůbec žádný hluk, ale tiše se dává celá, zatímco tiše nesobecky roste a
zmenšuje se. Máme být světlem pro ostatní. Vy jste tou úžasnou svíčkou, která nás

spojuje, svou štědrostí a nadšením tolik pomáhá dětem, které to potřebují. Ujišťujeme vás,
že vaše pomoc je určena pro ty nejpotřebnější.
Díky vaší velké podpoře jsme schopni pomoci více dětem a prozářit jejich budoucnost.
Vaše Adopce na dálku a charitativní příspěvky změnily životy našich dětí a rodin. Zatímco
si připomínáme všechny partnerské dárce s velkou vděčností, díky vám můžeme šířit
osvětu o zdraví, životním prostředí, poskytovat pracovní poradenství, vzdělávat dospělé,
pořádat kurzy koučování pro děti, zajistit obědy ve školách a školení o prázdninách. Dále
umožnit setkání federace žen, rozvoj komunitních programů. Mohli jsme chudým
poskytnout lékařskou péči a bydlení.
Už více let navštěvujeme rodiny, nemocnice, Ashramy, internáty. Pomáháme i přímo
penězi v hotovosti. Letos každé dítě dostane o Vánocích nové oblečení a nástěnné hodiny
jako dárek od rodiny.
Vánoce slavíme společně 9. a 16. prosince. V tomto výjimečném, krásném období na vás
budeme myslet a budete v našich modlitbách.
Na sklonku tohoto roku a na prahu nového vám přejeme nové sny a naděje, příležitosti,
radosti, nové začátky myšlení, nový start a plány, dobré výsledky!

