Dopis Marii z 20. 6. 2016:
Milá Mášo,
posíláme ti pozdrav z České republiky. Jsme katolíci z Berouna, to je město
v České republice.
Náš pan farář se jmenuje Petr a můžeš ho vidět na fotografii. Je moc hodný a má
rád děti. V náručí drží malou holčičku z naší farnosti, která se jmenuje Ivanka a
je jí jeden rok. Ivanka má čtyři bratry, její rodina je velká. Na druhé fotografii je
náš kostel. V neděli je úplně plný, někteří lidé si ani nemají kam sednout a musí
stát. V našem kostele je také
oltář zasvěcený Panně Marii.
Ty máš stejné jméno – Marie.
Víme, že ráda maluješ.
Budeme mít radost, když nám
pošleš nějaký obrázek, můžeš
třeba namalovat vaši rodinu,
váš dům nebo kostel, do
kterého chodíte. Taky víme,
že
mamince
pomáháš
s mladším bráškou a že chceš
být
kuchařka.
Pomáháš
mamince také s vařením?
Napiš nám, jaké jídlo máš nejraději. A jaké je vaše národní jídlo? Naše národní
jídlo je knedlík se zelím a s vepřovým masem. Knedlík, to je takové těsto
z pšeničné mouky.
Mášo, máš ještě prázdniny? Co děláš o prázdninách? Chodíš se koupat? A do
které třídy půjdeš po prázdninách? Zajímalo by nás, jestli se do školy těšíš a jaké
předměty máš ráda. Moc nám záleží na tom, aby ses ve škole snažila a abys
měla dobré výsledky. Budeme z nich mít velkou radost.
Těšíme se na tvůj dopis. Posíláme ti obálku s naší adresou. Dej do ní dopis pro
nás.
Měj se moc hezky, budeme se modlit za tebe a za celou tvoji rodinu.
Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun
Dana

Dopis od Marie 16. července 2016:
Dobrý den!
Píše vám Marie. Dostala jsem váš dopis a dárek – sponky, moc se mi líbí.
Mockrát děkuji. Nakreslila jsem vám obrázek, náš kostel, do kterého chodí celá
naše rodina. Nachází se v Udělu, nedaleko od našeho domu. Schází se tam
mnoho lidí. A také chodím na náboženství, připravuju se k první zpovědi a ke
svatému přijímání. Náš pan farář se jmenuje Jaroslav, je hodný a má rád děti.

Teď mám letní prázdniny,
ale brzy už půjdu do školy.
Jdu do třetí třídy. Je mi
devět let. Ráda čtu a hraju si
s kamarády
na
dvoře
s míčem.
Pomáhám
mamince vařit různá jídla,
nejraději mám saláty a
palačinky. Naše národní
jídlo jsou „draniky“, to jsou
placky z brambor.
Nashledanou!
Těším se na vaši odpověď.

