
dopis od Linet   

 

Můj drahý strýčku Tomáši Mikolášku a drazí přátelé, 

 

Zdraví s láskou vaše drahá Linet! 

Zůstávám zdráva a doufám že vy všichni také. Doma se sestra i babička mají také dobře 

a posílají pozdravy. Život zde je hodně náročný kvůli covid – 19. Byl to těžký čas. 

Pandemické situace zasáhla nejen nás, ale každého. Poznamenala i moji závěrečnou 

zkoušku v květnu. Pandemická situace změnila všechno. Nemohli jsme se zúčastnit 

výuky ve škole, byla skoro šestiměsíční mezera. To vše velmi ztížilo, ve studiích vznikla 

velká propast. Dělalo mi to velké starosti. Po dlouhé pauze jsme konečně napsali naše 

závěrečné zkoušky, které byly zpožděny o šest měsíců.  Jsme šťastná, že moje závěrečná 

zkouška měla výsledek 86,5%. Nyní mám požádat o práci. 

Byla jsem malé dítě, když jsem já a má sestra ztratila matku a někdy později jsme přišly 

i o otce. 

Byly jsme v té době v Bombaji a situaci jsme řešily návratem do našeho rodného místa, 

kde byla naše babička a teta. Zachránily nás a proto mohu říci, že byly našimi rodiči ve 

všem dobrém i zlém, co jsme prožívaly. Staraly se o nás. Finanční situace byla velmi 

těžká a my jsme těžko hledaly jak zaplatit vzdělání. V té době lidi z naší církve navrhli 

mé tetě vstoupit do spolupráce COOP s Mangalorskou diecézí která pomáhá studentům 

s chudým zázemím poskytnutím finanční pomoci.  Byla jsem zařazena mezi uchazeče a 

když jsem byla ve třetí třídě, mé jméno bylo zařazeno do sponzorského programu a náš 

farní sbor Ajekar připojen k nové diecézi, a tak se dostal do programu ICOP. 



 Centrum ICOP mi moc pomohlo. Školné bylo dotováno. Lidé z centra byli jako rodina. 

Zvlášť děkuji sestře Vere. Centrum organizovalo dva tábory ročně, kde bylo mnoho 

aktivit. Naučila jsem se osobní dovednosti, morální hodnoty a znalosti, které mě umožnily 

získat vnitřní sílu. Během tábora jsme my všechny děti byly jako rodina, poznali se 

navzájem. Na táborech jsem získala mnoho přátel. Dny na táborech jsou 

nezapomenutelné. 

 

Byla jsem vždycky ráda, když jsem dostala váš dopis. Dodával mi odvahu a vedl mne 

k tomu, abych dosáhla téhle fáze. Motivovaly mne, jak žít svůj život. Dnes jsem vám 

vděčná, že jsem se stala odvážnou ženou s potřebným vzděláním. Absolvovala jsem 

pohovor pro práci v bance na místo   obchodního referenta. Tak doufám, že získám práci 

brzy a budu samostatná. Potom budu ráda pomáhat jiným potřebným dětem ve svém 

okolí. 

Během vánočního období centrum poskytovalo hezké šaty pro mne a dárky pro rodinu 

vaším jménem. Jsem vám vděčná za pomoc při vyšším studiu, že se moje sny mohly stát 

skutečností, že jsem dosáhla dobrého vzdělání. 

Mí drazí, děkuji vám mnohokrát za vaši podporu. Vaše laskavost mi umožnila získat 

dobré vzdělání. Moje sestra, babička i teta posílají díky za pomoc, kterou jste jim skrze 

mne poskytli. 

Přeji vám veselé Vánoce, a krásný nový rok 2021. Ať děťátko Ježíš vám žehná, ať se splní 

vaše přání, přeji vám zdraví, úspěch a porozumění ve všem.  Zůstanete v mé paměti. 

S těžkým srdcem se s vámi loučím a prosím o vaše požehnání do mé budoucnosti. Ještě 

jednou děkuji. 

 

Vaše milující dcera 

Linet Fernandes  

 


