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Z velikim veseljem in ljubeznijo vam znova pisemo, saj cutimo, da ste pri mnogih
stvareh z nami. Leto 2020 je bilo leto mnogih sprememb. VeHko jih je izgubilo sluzbe, svoje
ljubljene, svoja podjetja in se marsikaj. Vse to so bile posledice koronavirusa in mnogih
negativnih stvari, ki so prisle z njim. Danes, ob letosnjem Bozicu, smo se odlocili, da ne bomo
objokovali ali govorili o vseh teh negativnih stvareh in nasih slabostih, ampak bomo raje
govorili o vsem dobrem in moceh, ki nam jih je dal Bog. Otroke smo lahko poslali v sole, bili so
nahranjeni, imajo streho nad glavo. Vse to smo lahko storili zaradi vasega sodelovanja, zaradi
vase solidarnosti. Hvalezni smo vam za to pot, ki se je zacela z nasim ljubljenim p. Mihom
Drevenskom. Naj se naprej pociva v miru, medtem ko se smehlja, saj tisto, s cimer je zacel, se
vedno cveti in se dotika mnogih zivljenj.
Nase sole se niso zaprle in vsi zakljucni razredi pisejo izpite. Ucenci 12. razreda se bodo
cez nekaj dni poslovili od srednjesolske akademske poti, medtem ko bodo morali biti tisti, ki
bodo po izpitih napredovali v visji razred, ustrezno pripravljeni glede na zahteve. Nase
gospodarstvo se vedno ni v najboljsem stanju in letos je bilo zaradi COVID-19 in drzavnih
volitev V avgustu se slabse. Iz tega razloga so se cene blaga in pristojbine se povisale. Starsi in
skrbniki otrok niso imeli dela in zelo veliko otrok se vedno prihaja v naso pisarno prosit za
pomoc, tudi tisti, ki niso v nasem programu Botrstva, a so zelo ranljivi. Se naprej vas prosimo
za podporo na kakrsenkoli nacin, da bomo lahko pomagali cim vecjemu stevilu otrok.
Vsak Bozic je spomin na to, kako zelo se je Kristus zrtvoval za nas. Vse smo dolzni
ljubezni in skrbi, ki ju je prineslo tako njegovo rojstvo kot tudi njegova smrt. Se vedno nam
tudi vi kazete to ljubezen in zelo smo vam hvalezni, da tako zelo skrbite za nas. Naj vam ta
Bozic zaceli vse rane; prinese veliko veselja in miru vam in vasim druzinam. Se naprej bodite
zdravi in zivite v miru in harmoniji. Ves cas molimo za vas. Najlepsa hvala, ker nas imate radi.
Vesel Bozic in zdravo ter uspesno leto 2021. Radi vas imamo. Twatotela saana [hvala].
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Mirriam in vsi otroci slovenskega
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nekateri otroci iz botrstva so skupaj s
svojim ocetom obiskali grob p. Miha

