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ARJUNŮV DOPIS 

Drazí přátelé z farnosti Hlučín, jak se vám daří? 

Doufám, že dobře. Já i moje rodina se máme hezky a 

jsem zdraví. Spolu s rodinu se za vás všechny každý 

den modlíme.  

Dokončil jsem své vzdělání s dobrými 

známkami. Hodnocení je součástí dopisu. Před nimi 

jsme zorganizovali rozlučkový program pro naše 

nejmladší žáky. Společně s přáteli jsme vzpomínali na 

naše školní dny. Po skončení programu jsme se začali připravovat na zkoušky.  

Potom jsem odjel zpět domů na prázdniny. O prázdninách jsem hodně četl, 

často jsem navštěvoval babičku, protože byla nemocná, a nakonec skončila 

v nemocnici, kde strávila deset dnů.  

Můj bratr Abishek také úspěšně dokončil studia a postupuje do dalšího 

ročníku.  

O prázdninách jsme se potkával i se svými učiteli a se zaměstnanci školy. 

Také jsem potkal své přátelé z dob studií, společně jsme studovali 12 let.  

Rád bych vám všem poděkoval – za finanční podporu, za dopisy a především 

za vaše modlitby.  

S láskou váš Arjun 



ARJUNOVO VYSVĚDČENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 

RODINA: Arjunovi rodiče jsou šťastní, že oba jejich synové velmi dobře studují. Arjun 

úspěšně ukončil druhý rok Pre-Univerzity (12. třída) a postupuje do dalšího 

ročníku. Následně bude studovat v St. Joseph University v Hunsuru, kde 

bude i bydlet. Jeho bratr Abishek ukončil 10. třídu v Nirmala School. Jejich 

matka pracuje jako pomocnice ve školní jídelně a otec pracuje jako dělník.  

ŠKOLA: Arjun získal několik měsíců čas na to, aby se přizpůsobil novému místu, škole, 

novým učitelům, spolužákům a novým způsobům učení. Bylo mu smutno po 

domově. Z těchto důvodů nezískal vyšší známky na vysvědčení. Paní 

ředitelka, sestra Anitha, říká, že je velmi pozorným žákem a rád pracuje ve 

skupině. Jeho učitelky oceňují jeho zájem o studium a povzbuzují ho. Arjun 

se také zajímá o sport a hry a aktivně se zapojuje do příprav programů školy. 

Po dvou měsících prázdnin se vrátil do školy plný entuziasmu a přesvědčený 

o tom, že bude ve studiích více úspěšnější než v minulém roce.  


