
Dopis od Dominika - listopad 2020: 

Milí přátelé, 

zdraví Vás Dominik. Mám se dobře. Dostal jsem dopis a pohled k narozeninám. Děkuju, že 

jste si vzpomněli na moje narozeniny. Taky děkuju za krásná přání. U nás v Dharma Jyothi 

Centre mi dopis přeložili. Dozvěděl jsem se, že jste v pořádku. 

Máme teď distanční výuku. Udělal jsem 2 zkoušky. Píšu v jazycích: angličtina, kannada 

(jazyk jižní Indie) a opisuji si poznámky v hindštině. Každý den se učím, píšu a čtu. 

Hrajeme s kamarády Lagori (hra s míčem), Ludo (podobné Člověče, nezlob se!), kriket a 

volejbal. Vůbec nevíme, kdy půjdeme znovu do školy. 

14. července jsme mší svatou oslavili svátek sv. Kamila, který je naším patronem. Byl to den 

plný her. Já jsem běžel v závodě na 100 metrů a také jsem tancoval. 

Máme obavy z Covid-19, nosíme roušky a chodíme ven. Musíme být opatrní. 

Dostal jsem od Vás k Vánocům hezké oblečení a ještě jeden dárek. Moc za ně děkuju. Tady 

bych dopis ukončil. 

Váš milující 

Dominic Sujith 

 

Dopis Dominikovi - únor 2021: 

Milý Dominiku, 

moc Tě zdravíme a máme opravdu radost z Tvých dopisů. 

Je milé slyšet, zvlášť v této době, že jsi v pořádku a jde Ti to ve škole. Těší nás, že jsi dopis 

od nás dostal, protože pošta je u nás také zahlcená. Děkujeme za přání k Vánocům a k 

Novému roku. Také přejeme požehnaný nový rok 2021! 

Myslíme na Tebe, Dominiku. Jak se má Tvůj kamarád Sujal? 

Nejkrásnější svátky roku, Vánoce, jsme oslavili v naší farnosti a se svými blízkými. 

V kostele stavíme krásný betlém. Lidé s dětmi chodí pro Betlémské světlo se svíčkami v 

lucernách. Měli jste u vás také Betlémské světlo, Dominiku? 

Děti mají ve školách také online výuku a nevíme, kdy se školy znovu otevřou. 

Letos v únoru napadlo dost sněhu, mrzlo a děti měly radost. Mohly sáňkovat, jezdit na 

bobech, lyžovat a bruslit. Všechno bylo pokryto krásnou bílou peřinou, jako v pohádce. Sníh 

byl dokonce i v našem hlavním městě Praze. 

Brzy budou Velikonoce – naše největší křesťanské svátky. Připravujeme se a těšíme se na 

ně. 

A v březnu je také jeden důležitý svátek, Tvoje narozeniny. 

Dominiku, přejeme Ti všechno nejlepší k narozeninám, zdraví, lásku a radost! 

Ať Tě Pán opatruje a chrání! 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Šárka, otec Petr Bouška 


