
Dopis od Dominika - říjen 2019: 

Milí přátelé, 

zdraví Vás a píše Vám Dominik. Vede se mi dobře. Blíží se vánoční čas, a tak bych Vám 

chtěl popřát krásné Vánoce a nový rok 2020. 

Od 21. do 27. září jsem měl pololetní zkoušky. Pak bylo devět dní volna a slavili jsme 

svátek Dasara (jeden z největších svátků v Indii, oslava vítězství dobra nad zlem). 

Jeli jsme se spolužáky na pláž Panambur. Čekaly nás vodní radovánky, snídaně, zmrzlina 

a biryani (kořeněný pokrm z rýže, masa a zeleniny). Zbytek volna jsem strávil na 

internátě. Učil jsem se kannadu (úřední jazyk v jižním státě Karnataka), psaní v angličtině 

a matematiku. 

29. září jsme slavili narozeniny 

našeho pana ředitele. Byli jsme 

na mši svaté a po té následoval 

kulturní program. Já jsem 

účinkoval v malé scénce a 

tancoval. 

V našem Dharma Jyothi Centre 

jsme Vánoce oslavili s 

hinduistickými, muslimskými a 

křesťanskými kamarády. 

Dostali jsme díky Vám dárek. 

Také u nás ve škole slavíme 

Den učitelů. Dostali od nás růži, 

popřáli jsme a nacvičili krátké 

představení. 

K Vánocům mi S. Joel od Vás dala pěkné oblečení a dárek. Moc Vám za všechno děkuji. 

Ještě jednou velké díky a tady bych dopis ukončil. 

S láskou 

Dominik 

 

Dopis Dominikovi - únor 2020: 

Milý Dominiku, 

moc děkujeme za milé dopisy a pěkný obrázek páva mezi stromy. Máme velkou radost 

z úspěšného složení pololetních zkoušek. 

Také Vám přejeme požehnaný a úspěšný nový rok 2020. Rádi slyšíme, že si prožil krásné 

Vánoce s kamarády a měl radost z dárků. Mysleli jsme na Tebe, Dominiku. Byl s Tebou i 

kamarád Sujal? 

V lednu (1. – 14.) u nás po celé republice probíhala Tříkrálová sbírka, jubilejní dvacátá. 

Zapojily se děti z naší katolické školky s učitelkami. Dále ostatní děti a dobrovolníci 

v režii Charity Beroun. Koledovalo se v Berouně, v okolních obcích, firmách a 

také v domácnostech. Posíláme Ti fotografie našich koledníků. Část sbírky půjde na 

podporu péče o seniory, kterou zajišťuje Charita Beroun. 



Letošní zima nebyla tak chladná a sněhu bylo málo. Brzy bude jaro a připravujeme se 

na Velikonoce. Napiš nám, jak oslavujete Velikonoce u Vás. 

2. března máš narozeniny, Dominiku, a tak Ti přejeme všechno nejlepší a užij si tento den! 

Posíláme malé přání. Těšíme se na další dopis a něco nám nakresli. 

Posíláme Ti hodně lásky a modlíme se za Tebe. 

Ať Vás velikonoční tajemství naplní láskou, mírem a radostí. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Šárka, otec Petr Bouška 


