Moji drazí ze zdravotnické školy!
Jsem nesmírně ráda, že můžu teď v polovině října 2005 psát tento dopis.Od června tohoto roku studuji
v nové třídě.Řádové sestry z Mout Rosary mi daly peníze na studium v nové škole. Peníze jsem
potřebovala na knížky do jazyků, matematiky, přírodních věd a výtvarné výchovy, taky na sešity, tužky,
pera, školní aktovku, deštník a dokonce školní uniformu. A to všechno jen díky vaší štědrosti a tomu,že
mě sponzorujete. Já i moje rodina jsme za to upřímně vděční. Jste jako můj otec a matka, moji drazí, máte
mě rádi a já vám lásku oplácím.
Už chodím do nové školy pět měsíců a po celou dobu jsem tvrdě pracovala. Mé studium je velmi
důležité pro dosazení mého životního cíle. Mám nyní pololetní zkoušky a pak budu mít týden prázdniny.
Dostala jsem váš dopis z 12.5.05. Byla jsem šťastná že mám tolik přátel ze zdravotní školy celkem 21.
Požehnej vám Bůh. Rovněž děkuji za Váš dopis z 18.5.05. Moc se mi líbil krásný kostel a kříž a to
nádherné osvětlení.
Teď studuji ve čtvrté třídě. Ráda chodím do školy.Už pět měsíců mého studia je za mnou a já už mám
po posledním testu. Moje koníčky jsou rostliny, stromy a květiny.Učitelé nás učí o květinách a zahradě a
díky nim jsou naše vesnice a škola krásné.
Ráda bych vám pověděla o důležitých událostech, které se udály během tohoto pololetí.
Patnáctého srpna jsme slavili národní den nezávislosti. Ráno jsme se modlili a zpívali náboženské písně
(bajany) a děkovali Pánu Bohu, že dal Indii nezávislost a nám možnost
těžkou a oddanou prací zlepšovat život v naší zemi. Potom jsme vztyčili národní vlajku a
ve školní budově jsme zpívali národní hymnu. Pak jsme strávili den ve vesnici a dělali
veřejně prospěšné práce.Čistili jsme cesty, sázeli stromky, navštěvovali staré a nemocné
lidi atd.
Další šťastná událost v naší vesnici se odehrála 8.září. Slavilo se narození Panny Marie, které jsme
prožili velmi radostně. Po devět předcházejících dnů jsme zpívali zvláštní písně a modlitby, které chválily
naši Matku.Děti z vesnice přinesly čerstvé květiny ze svých zahrádek, házeli jsme je vesele do vzduchu a
také jsme tancovali. To bylo z vděčnosti k Matce a byl to také dárek za deště v období monzunu a za
dobrou sklizeň rýže a zeleniny. Na den narození Panny Marie šly děti do kostela, obětovaly kytky a
zpívaly. Děti dostaly cukrovou třtinu, ze které jsme se všichni těšili.
V našem kraji v období dešťů hodně pršelo.Vypěstovali jsme rýži, zeleninu a také květiny. Ale na
severu a východě Indie byly časté záplavy, které ničily úrodu, domy a zabíjely zvířata a mnoha lidem
přinesly smrt. Máme štěstí, že se nic podobného neodehrávalo u nás, ačkoli deště tady bylo také příliš
mnoho.
Každé úterý v naší vesnici Siddakatte probíhají trhy.Tento den se nazývá Shandy day a v tento den
farmáři přivážejí zeleninu, květiny, zvířata a jiné farmářské a řemeslné zboží, oblečení, lana, oblečení,
hračky pro děti, ovoce, kokosové ořechy a jiné zboží k prodeji. Lidé z měst a jiných vesnic sem přijíždějí
nakupovat jídlo a my nakupujeme vše, co potřebujeme do domácnosti a co je dostupné na trhu. My děti se
chodíme na trh dívat na zboží a bavit se. Také nakupujeme zmrzlinu, kterou máme rádi.
V naší vesnici jsme nedávno zahájili měsíční sešlosti se sousedními rodinami. Naše vesnice je
rozdělená do 6 regionů. Z každého regionu společně přicházejí rodiny pod vedením sociálního
pracovníka, modlí se z Bible a diskutují o svých potřebách. Hovoříme o stejných problémech a hledáme
řešení..Takto roste jednota ve vesnici a pomáháme si navzájem, když to potřebujeme.
Ráda bych vám napsala nějaké novinky o naší rodině.Všichni v domě jsou zdraví a děkují vám. Jaká
jsme velká rodina! My 4 tady a vás 21 tam. Můj nejlepší den byl, když jsem byla v květnu u prvního
svatého příjímání. Modlila jsem se k Ježíši,aby požehnal i vám.
Namalovala jsem obrázek Indie, mé země, a označila jsem místo, kde žiji - je to podtrženo červenou
čarou. To abyste věděli, kde žiji. Jsem vám vděčná za vaši štědrou pomoc a předtím, než skončím tento
dopis,určitě vám pošlu pozdravy k Vánocům a šťastný Nový rok.

