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Drazí farníci z Římskokatolické farnosti Hlučín, přátelé, 

Zasílám srdečné pozdravy Vám a také Vašim rodinám. K přání se 

přidávají také můj bratr a rodiče. Máme se dobře: moji rodiče těžce 

pracují a my dva, bratr a já, studujeme. Nyní máme příjemné počasí a 

doufám, že je tomu tak i u vás. 

Jak víte, studuji ve 12. třídě. Od května jsme zahájili pravidelné 

vyučování. Všechny zkoušky jsem dobře zvládl a získal dobré 

hodnocení. Nyní opět pilně studuji na další zkoušky, které začnou po 

týdenních prázdninách.  

V červnu jsem s kamarády prožil svátek sv. Antonína v Dornahalli, 

který je spojen s poutním centrem. Modlil jsem se za všechny, včetně 

vás. Poté jsem navštívil své přátelé. Také jsme oslavili mé narozeniny a 

narozeniny naší třídní učitelky, sestry Cleety.  

Mimo jiné jsme také ve škole oslavili Den nezávislosti a vzpomněli 

si na všechny indické bojovníky, kteří se zasloužili o svobodu naší země. 

5. září měli svátek naši učitelé, pro které jsme připravili slavnost, kde 

jsme si my i naši učitelé zatančili a zahráli různé hry.  

2. října jsme slavili výročí Gandhího, připomněli jsme si jeho život 

a jeho boj za svobodu proti Britům.  



Také jsem se zapojil do každoročního programu sponzorovaných 

dětí. Na rozdíl od předešlého roku byl program mnohem skromnější, 

protože v těch dnech zemřel nešťastnou náhodou manžel naší 

animátorky pan Sri Dev Raj. Během modliteb jsme se modlili i za pokoj 

jeho duše.  

V modlitbách jsme také 

vzpomínali na všechny naše dárce 

z České republiky. Připravili jsme 

si několik her, kulturních akcí a 

po programu jsme dostali 

zmrzlinu. O letošních Vánocích 

každý z nás dostal dva talíře z 

oceli.  

Můj bratr Abishek je plně 

zaměstnán školou, protože končí 

své studium na Nirmala School, 

kde jsem také já dokončil své 

základní vzdělání. Přeji Vám 

společně s mými rodiči a bratrem 

velmi šťastné Vánoce a Nový rok 

2019. Ať dítě Ježíš žehná vám všem, 

naplní vás radostí a pokojem.  

Než skončím svůj dopis, rád 

bych poděkoval za to, co děláte pro mě a mou rodinu.  

V tomto roce jsem také obdržel váš roční příspěvek, díky kterému 

můžu studovat. Slibuji, že se budu pilně učit, abych získal dobré 

hodnocení a dostal se tak do odborného kurzu. Prosím modlete se také 

za mě a za mého bratra Abisheka.  

Děkuji a s láskou 

Arjun   

 

 


