
Pozdrav od Cynthie Anthony 

Díky Boží milosti a vaší každodenní modlitbě se mám dobře. Doufám, že 

vy také. 

S radostí vám oznamuji, že jsem s vyznamenáním (92%) složila zkoušku 

SSLC a nyní studuji vědu v kombinaci PCMB (fyzika, chemie, matematika a 

biologie) v rámci přípravného kurzu pro studium na univerzitě. Pilně se učím, 

abych dosáhla svých cílů. Jsem vám vděčná za vaši podporu, díky které mohu 

pokračovat ve svém vzdělávání. [1] 

Mám obrovskou radost z vašeho dopisu a jsem nadšená ze všech fotek, 

které jste mi poslaly. Ráda slyším, že vaše komunita čítá 400 dospělých, dětí, 

mladých lidí a seniorů, že slavíte mši každou neděli a máte obvykle několik mší 

v týdnu. U nás je to podobné, ale v našem kostele slavíme mši každý den ráno. 

Modlitbu breviáře neznám, ale zkusím to, jak doporučujete. V naší farnosti 

máme také několik uskupení – jako farní radu, mládež atd. ve kterých se 

zapojuji a kde navzájem pomáháme a učíme se, jak žít dobrý život. 

Požádali jste mě, abych vám řekla něco o mé zemi. Indie je země 

s bohatou kulturou a tradicí. Máme několik národních symbolů: národní zvíře 

– tygra, národního ptáka – páva, národní květinu – lotosový květ a naším 

národním jazykem je hindština. [2] Já žiji ve státě Karnataka a mluvím 

jazykem zvaným ‘kannada’. [3] Slavíme a držíme všechny svátky, které máme. 

Indie má několik ročních období. V různých oblastech je klima odlišné. 

Já mám ráda jaro a období monzunů. Léto je u nás od února do května. I u 

nás se během podzimu zbarvují listy stromů do mnoha pestrých barev. Ano, 

roční období, jak jste mi je popsali v dopise, jsou dost podobná těm našim. 

Jen my tu nemáme sníh. [4] O vaší zemi jsem dřív téměř nic nevěděla, ale díky 

vašemu dopisu už toho vím víc. 

Jsem velmi vděčná za kněze Jana, který mi pomáhá v mém vzdělání. 

Ačkoliv máte hodně věcí na práci i přesto mi věnujete svůj drahocenný čas. 

Ještě jednou vám děkuji z celého srdce děkuji. Díky Františkovi a Matějovi za 

českou verzi a Matějovi za přeložení do angličtiny, díky které jsem si mohla 

dopis přečíst. 

Já a moje rodina vám přejeme šťastné Vánoce a nový rok plný radosti, 

zdraví, lásky, hojnosti a štěstí ve vašem životě. 

S pozdravem 

Cynthia          

[1] V Indii je základní vzdělání rozděleno na první a druhý stupeň. Každý 

z nich je na pět let, přičemž ten druhý je zakončen zkouškou, po které 

studenti dostanou certifikát o absolvování studia. Studenti, kteří chtějí 

pokračovat ve studiu nastoupí na před-univerzitní kurz nebo vyšší střední 



vzdělání. Zde si vyberou svoji specializaci, díky které budou moci po dvou 

letech studia nastoupit na univerzitu.  

[2] Za podívání mimo jiné stojí také Vodopády Džók vysoké 253 m, Mysorský 

palác ležící ve stejnojmeném městě, které je díky svým sedmi palácům 

nazýváno ‚městem paláců‘, chrám Virupaksha nebo chrám Mundeshwar s 

20 patrovou vstupní věží a obří sochou Šivy. 

[3] Karnataka leží na jihozápadě Indie a z části ji omývá Arabské moře. Rozloha 

Karnataky je 191 791km2, což je více něž dvojnásobek té naší, a žije v ní 

téměř 66 milionů obyvatel. 

[4] V Karnatace je nejnižší naměřená teplota 2.8°C. 


