Drahá charito Malenice,
ze všeho nejdřív chci poděkovat všemohoucímu Bohu za to, že mi dal příležitost psát si
s Vámi.
Drazí rodičové, jak se máte? Já se tu mám dobře a moje rodina je taky docela dobře
zaopatřená díky božímu požehnání a díky Vám. Doufám, že Vaše rodina se má taky dobře.
Jaké tam máte počasí? A jak to jde v práci? Napište mi, prosím, všechno o Vás. Mám pro Vás
šťastnou zprávu. Vstoupil jsem do semináře, abych mohl pomáhat lidem a vést je v božích
stopách, vše pro větší boží slávu. Mí rodiče byli za mé rozhodnutí velmi rádi a já doufám, že
Vy budete taky šťastní.
17. října se v Indii konaly hry, byla to báječná podívaná, byl jsem na svou zemi velice hrdý,
viděl jsem ji vyhrávat i prohrávat a myslím si, že tohle je skvělá příležitost a byla to čest, že
jsme se toho mohli účastnit. Dokonce sem přijel i americký prezident Barack Obama a to bylo
taky naprosto úžasné. Je to skvělý člověk! Byl jsem trochu smutný, že jsem neměl šanci si
s ním promluvit. Ale slíbil, že Indii pomůže, jak to jen půjde.
4., 5. a 6. listopadu jsme slavili svátek světel – peepavali - všude bylo spousta světla a zvuků.
Bylo nádherné pozorovat, jak hoří prskavky. Bylo to ale zároveň smutné, protože asi 62 lidí
tam přišlo o zrak., takže rodiny hodně trpěly.
16. listopadu jsem slavil narozeniny se všemi bratry ze semináře a s představenými. Děkoval
jsem Bohu za všechny dobré věci, které mi umožnil prožít. Byl jsem strašně šťastný, ale
trochu jsem se na Boha zlobil, že mi nedovolil slavit s Vámi, mí drazí.
Ještě jedna dobrá zpráva, a to je, že se blíží oslava narození našeho Pána. Slibuji, že se v ten
čas budu modlit zvláště za Vás, aby Vám Bůh požehnal a splnil Vám všechny Vaše přání.
Počasí tady je dost chladné, ale já se mám dobře a představení se o mě dobře starají. Jsem rád,
že s nimi mohu být.
Modlete se za mě, abych setrval v tomto povolání a stal se dobrým knězem. Taky se modlím,
aby lidé pomáhali více dětem,jako jsem já. Snažte se očistit své srdce a kát se ze všech svých
hříchů, protože narození Pána se blíží a my se musíme snažit nad sebou v tomto čase
přemýšlet, aby nám odpustil.
Přeji Vám šťastné Vánoce a krásný nový rok, doufám, že další rok bude naplněn radostí ze
života, protože Vy si zasloužíte zpět tu radost, kterou šíříte.
Ať je Váš život vždycky jako tahle květina. Mějte se, Sunil Kumar R.
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