
V Mansapuru se školáci modlí za Indii i za nás

Most 
k  lepšímu 

životu

Hledáme
tisíc
Marií
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Milí čtenáři, otvíráte 
přílohu KT, která
bývá věnována
různým projektům,
jež pomáhají zmírňovat 
bolesti a nedostatky
naší společnosti
doma i v různých
koutech světa. Pokaždé 
se setkáváme s vaší 
štědrostí a zájmem. 
Chci vám tímto 
velmi poděkovat. 

Dnes, když sedím u počítače a píšu ty-
to řádky, chtěl bych se s vámi podě-
lit o velmi důležitou větu, která mi od 
2. neděle velikonoční stále zní v hla-
vě. Řekl ji Ježíš Kristus Tomášovi po 
zmrtvýchvstání, když navštívil apošto-
ly: „Dotkni se mých ran.“ Potom dodá-
vá: „Nebuď nevěřící, ale věřící.“ To je 
ta věta, co mi nedá spát a musím na ni 
pořád myslet.

Rány Kristovy nejsou jen rány Ježí-
še z Nazareta. Jsou to rány celého svě-
ta. Jsou to i bolesti našich přátel v Indii 
i všude jinde.

Věřím, že ta výzva patří nejen To-
mášovi, ale mně i nám všem. Do-
tknout se znamená nejen uvidět, usly-
šet, dozvědět se, ale jít tak blízko, že se 
dotýkám, že konám. Kristus nám nabí-
zí tyto své rány, abychom se rozhodli, 
co s nimi uděláme. Ten dotyk působí 
onen obrat, kdy se z ustrašené a para-
lyzované bytosti stává apoštol – nosi-
tel Krista – věřící.

Nezachráníme všechny na světě, 
ale konkrétním dotykem zachráníme 
sebe, své lidství. Ten dotyk nevyřeší 
celý problém, ale postaví nás do spo-
lečnosti pomáhajících. Těch, kdo jsou 
viditelným obrazem milujícího a laska-
vého Boha. Toho Boha, pro kterého 
není nic nemožné. Toho, jenž nabízí: 
„Dotkni se mých ran.“ Po těch letech 
a možnosti dotýkat se Kristových ran 
už věřím. Věřím, že Bůh dokáže použít 
jako nástroj své pomoci kohokoli a co-
koli – i něco tak nedokonalého, jako 
jsem já. A co víc, činí mne tím šťastným.

Máte před sebou několik stránek 
popisujících naši práci při dotýkání se 
Kristových ran v Indii. Některé se už 
hojí díky vaší podpoře sbírky: „Hledá-
me tisíc Marií“. Jiné stále potřebují in-
tenzivní péči. Je v nich vložena Kristo-
va výzva – Dotkni se mých ran. Díky, 
že se dotýkáte.

S úctou a požehnáním 
P. JOSEF SUCHÁR  š. f. n.

Dotkni se mých ran! Díky, že se dotýkáte

Hledáme
1 000 Marií 

Když tisíc Marií 

(s podporou Josefů) 

daruje po tisíci 

korunách, pomohou 

doplatit novou školu 

pro chudé děti v Indii 

i její financování 

v těžké době 

pokračující pandemie. 

Najděte si svou 

Marii, s níž přispějete 

na tuto sbírku! 

Děkujeme!

 Snímek Šárka Šimková

Požehnání P. Josefa Suchára.
 Snímky archiv PONS21



10 /  PONS 21 – Hledáme 1 000 Marií

Ovšem paradoxně díky propojenosti 
světa zažíváme ve stejných okamžicích 
to, co zažívají třeba lidi v Indii – bojíme 
se neznámé nemoci, máme strach o ro-
dinu, blízké, známé, jsme omezováni 
v pohybu, setkáních, nákupech, má-
me zavřené školy, máme obavy o ztrá-
tu práce, máme obavy z toho, co bude 
dál, jak to bude s očkováním, jaké další 
následky bude mít celá tato pandemie 
pro náš život. A dalo by se pokračovat.

Odlišnost je v tom, že my žijeme 
v zemi, která se řadí mezi nejvyspě-
lejší země světa, a máme velmi silný 
zdravotní a sociální systém. Zřejmě 
bychom o této větě mohli na vlastní 
půdě široce diskutovat, ale určitě ne 
s člověkem, který žije z úst do úst, ne-
může jít k doktorovi a neumí si ani pře-
číst, co se vlastně děje.

Naštěstí je v naší zemi celá řada lidí, 
kteří přes všechny výše popsané oba-
vy dovedou myslet na druhé a pomá-
hat jim ze svého. Díky nim jsme mohli 
v minulých měsících pomoci s udrže-
ním provozu školy i se zajištěním zá-

kladních životních potřeb pro chudé 
indické rodiny. Naši indičtí přátelé za 
to moc děkují a modlí se za vás!

Přes těžké doby, které nyní zažívá-
me, máme víru, že díky „Mariím“ bu-
deme moci pomoci i v tomto roce, 
protože milosrdenství nezná hranic 
a nedá se omezovat ani viry…

Naše média ohlašují opětovné re-
kordní růsty počtu pozitivně testova-
ných lidí v Indii. Nedovedu si před-
stavit, jak probíhá testování v zemi se
1,3 miliardy obyvatel, a nedělám si 
iluze. Pravda je, že naši indičtí přáte-
lé nám druhou vlnu potvrzují, a cítím 
z nich velké obavy, jak ji přežijí. Do-
mnívám se, že skutečnost bude ná-
sobně horší, než si vůbec dovedeme 
představit. Ještě že máme víru, naději 
a lásku. ANTONÍN NEKVINDA,
 člen výkonné rady PONS 21

Víte, že…?
...Číslo „pí“ poprvé spočetl indický matematik Budhayana v 6. století a vysvětlil koncept Pythagorovy věty?

Tak blízko jsme k sobě ještě neměli

PONS 21 znamená most 21. století. Už deset 
let ho s přáteli budujeme, a kdyby se po něm 
mělo opravdu chodit, v minulém roce by ho 
kvůli uzavření hranic nepřešel nikdo. 

Ranní nástup žáků před školou, když nejsou monzunové deště a může se vyučovat.

Karel Kratochvil a Antonín Nekvinda (vpravo) při zatím poslední návštěvě
Indie a projektů, které PONS 21 podporuje. 
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Víte, že…?
 ...Indie každoročně prožívá šest období – léto, podzim, zimu, jaro, letní monzun a zimní monzun?

Ti sice volné zařízení neměli, ale vědě-
li o někom, kdo by je mohl mít, a oslo-
vili jej. A tak se stalo, že se nám ozval 

Jan Mach z firmy Mediprax a věnovali 
nemocnici v Honavaru ventilátor a od-
sávačku!

Na nás zbylo ji tam dopravit. Což 
k našemu překvapení nebylo vzhle-
dem ke speciálním opatřením v Indii 
vůbec jednoduché. Sestra Marie Go-
retti kvůli tomu musela jet například 
dvakrát do města Bangalore vzdálené-
ho cca 500 km od Honavaru. Při jejím 
zdravotním stavu (má kardiostimulá-
tor a silnou cukrovku) a stavu dopra-
vy v Indii je to obdivuhodný výkon! 
Ovšem co by neudělala pro své chudé 
a možnost jim pomoci.

Vše se nakonec podařilo a my mů-
žeme jen s obdivem poděkovat zá-
chranářům, že naplňují své motto 
„o lidech a pro lidi“ daleko přes hrani-
ce kraje, a firmě Mediprax za její tolik 
potřebný dar a velkorysost.

(an)

Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje pomáhá i v Indii

Karel Kratochvil z PONS 21 zařizoval přepravu balíku a byl velmi rád, když ho po mnoha týdnech uviděl na stole Marie Goretti (v modrém oblečení).

Do nemocnice směřují lidé z širokého okolí, těžším případům nyní mohou pomoci i plicní ventilací. Na další přístroje poskytla sestrám peníze Arcidiecézní charita 
Praha. 

V Indii bohužel havaroval sanitní vůz nemocnice. Díky pomoci několika firem a jednotlivých dárců jsme mohli poslat peníze na zakoupení nové sanitky. Ta bez 
vybavení přišla na 350 000 Kč. 

Když se na nás obrátila sestra Marie Goretti
s prosbou, zda nemůžeme pomoci s vybavením
její nemocnice plicními ventilátory, napadlo nás
využít spolupráce Sdružení Neratov 
se záchrankou z Brna. 
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Víte, že…?
 ...Indové tradičně považovali toaletní papír za špinavý a dávali přednost očistě levou rukou? 

Kvůli tomu je v Indii levá ruka považována za nečistou a nikdy se nepoužívá k jídlu.

Ze života v naší škole v Mansapuru

Školní chodba bez žáků a po dezinfekci snad i bez virů. 

Pokud to šlo, střídali se žáci ve třídách v nižších počtech. 

Rodičům se dostává informací o dětech i protikoronavirových opatřeních. 

Vydezinfikovaná chodba slouží i jako jídelna, 2 metry jsou v Indii stejně krátké 
jako v ČR. 

V zdravém těle zdravý duch – tělocvik na školním hřišti. 

A když se nemůže učit ve škole, jde se domů na dvorky. 
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Pomohli jsme sestrám zajistit jídlo pro nejchudší 

Přes všechny potíže si žena odnáší trošku potravin vzpřímeně
a s úsměvem.

Přes obdržené potraviny se v jejich očích zračí obavy z budoucnosti.

Při vší skromnosti večeře – úsměv na tváři maminky. 

Potravinová pomoc připlouvá do vesnic i po řekách. S její další distribucí 
opravdu není problém – potřebných je mnoho. 

Zásobování vesničanů se využívá i k jejich školení ohledně koronaviru.

Jídlo zdarma pro hladové – pod patronací sv. Matky Terezy. Její odkaz je stále 
v Indii naplňován skutky. 

Víte, že…?
...V průměru se v Indii vyprodukuje okolo 1 100 filmů ročně, což je dvojnásobek 

americké produkce, a dokonce desetinásobek britské?



Po přečtení titulku si 
zřejmě řada čtenářů 
řekne, že by v KT měli 
více dbát na kontrolu 
pravopisu. Ale ono je 
to napsáno správně! 
Kdyby Epydemye mohla 
docestovat do Indie, 
znamenalo by to velmi 
dobrou zprávu pro 
indické přátele i pro 
nás! Už bychom totiž 
měli tu hrůzu s měkkým 
i, která se šíří celým 
světem, pod kontrolou 
a třeba i za sebou.

Hudební příznivci vědí, že Epydemye 
je název pro folkovou skupinu z Týna 
nad Vltavou, která hraje neobyčejnou 
hudbu neobyčejným způsobem. Je ra-
dost ji slyšet, vidět, přijímat energii ší-
řící se z pódia do hlediště. Pravda, její 
název je v dnešní době poněkud vý-
střední a nenavozuje pozitivní pocity 
(ovšem dnes je dobré být negativní…), 
nicméně důvodem jejich názvu byla 
skutečně chřipková epidemie a nut-
nost rychle označit nové hudební usku-
pení. A pořadatel byl vtipálek a na-
psal všude tvrdé y a už jim to zůstalo.

Texty, které nutí přemýšlet
Co jim také zůstává, jsou chytré tex-
ty, které nutí přemýšlet a společně 
s hudbou pozvedají ducha. Shodou 
okolností v létě minulého roku hráli 
při poutních slavnostech v Neratově 
a málem pozvedli i jedinečnou skleně-
nou střechu kostela, jak jich bylo plno 
a jakých ovací se jim dostávalo. A pro-
tože se po koncertu posedělo u dob-
rého neratovského piva Prorok, začalo 

se po druhém pivu prorokovat o spo-
lečném díle. A kromě podpory tvor-
by nového CD jsme navrhli společnou 
cestu do Indie. 

Při svých návštěvách jakéhoko-
li místa patřícího do působnosti na-
šich přátel se totiž několikrát za den 
setkáváme s požadavkem, abychom 
po dlouhých a krásných vystoupeních 
plných tance, zpěvu, scének či cviče-
ní jógy sami něco předvedli. A to bývá 
hodně špatné, i když je to velmi krát-
ké. Ovšem překvapit je profesionál-
ním hudebním vystoupením a chvíli se 
tvářit, co Čech – to muzikant, by bylo 
něco. Má to sice malý zádrhel v tom, 
jak letecky přepravit basu. Ale oni ji 
tam případně přes noc stlučou – žád-
ný problém! A taky si budeme muset 
poradit s překladem některých textů 
do několika řečí. Ovšem to bude za-
se na našich vltavotýnských přátelích, 
protože překlad do řeči konkani bude 
proti zpěvu v této řeči drobnost.

Je to skutečně výzva hodná jen těch 
nejodvážnějších a nejšikovnějších, 
ale kdo z českých skupin hrál v Indii 

před tisíci potencionálních příznivců? 
A možná jich budou miliony. Času na 
přípravu zřejmě bude bohužel dost.

A my se už nemůžeme dočkat, jak 
budeme společně stát před „naší“ ško-
lou večer na pódiu, před námi budou 
stovky těch velkých bílých očí a jejich 
rodiče si budou v řeči konkani napříč 
vyznáním, barvou pleti i politickou 
příslušností prozpěvovat refrén pís-
ně, kterou si můžou zpívat rodiče po 
celém světě:

Milé děti, obracíte životy naruby
 Těch pár let, než si zase sami
zbudem
 Milé děti, usínáme, padáme
na huby
Ale milujeme vás a milovat budem!

Více o skupině se dozvíte na www. 
epydemye.cz (an)
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Víte, že…?
 ...Indie je největším světovým výrobcem čaje a čaj (chai) je tam nejoblíbenějším nápojem?

Vydáme se s Epydemyí do Indie?

Koncert skupiny Epydemye v neratovském kostele. Snímek Vladimír Halm
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Těšíme se, že opět uvidíme v naší 
škole spoustu dětí, a hlavně jejich ori-
ginální vystoupení. V barevných kos-
týmech, bez roušek, s hudbou pouště-
nou z mobilu do mikrofonu a všechno 
bude řádně dlouhé, jak je v Indii zvy-
kem. Vystupující na níže uvedených 
fotografiích budou sice o nějaký rok 
starší, ale doufáme, že pořád většina 
bude chodit do školy a ještě nás po-
znají. 

A pak si na zdraví připijeme jejich 
neuvěřitelně sladkou limonádou a my 
je překvapíme naší Epydemyí, z které 
nepůjde strach, nýbrž radost z toho, 
že dokud se zpívá… (an)

Na co se můžeme po zmizení koronaviru těšit?

Snad nebudou tyto tanečnice při na-
ší další návštěvě stejně velké jako ty 
na další fotografii. 

Snad tito zpěváčci budou zpívat nějaký hit v angličtině a my budeme
rozumět.

Snad tito tanečníci budou mít i jiné oblečení a my jim je nebudeme muset po-
máhat získat. 

Snad budou děti pokračovat ve svých originálních tancích a chrániče (či co to 
je) budou mít jen na hlavě. 

Snad se tyto dívky vrátí k tradičním tancům, při nichž jim to tak sluší.

Snad budou tyto tanečnice stejně krásné jako při naší minulé návštěvě…

Víte, že…?
...Indie má nejnižší spotřebu masa na osobu na světě?
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Vydání této přílohy KT podpořili:

Víte, že...?
...Indická džungle byla předlohou ke slavným Knihám džunglí 

spisovatele R. Kiplinga, který v Indii strávil dětství.

LAMAR Trading, s. r. o.

Provádění staveb, jejich změn a od-
straňování. Nabízíme zemní práce, za-
kládání, svislé a vodorovné konstrukce 
pozemních staveb a monolitické stropy. 
Na prvním místě je u nás spokojenost 
zákazníka.

Adresa: Horníkova 2059/2 
628 00 Brno-Líšeň 
Jihomoravský kraj 
Okres Brno-město
Mobil: +420 777 899 831
E-mail: kozubik@lamartrading.cz

Auto-elektro servis

Servis klimatizací

Odtahová služba

Autodoprava

Autoservis

Pneuservis

Autokarosárna

Diagnostika

Maříkova 2098/28; Brno-Řečkovice 621 00
tel:+420 739 081 188

fax: +420 541 214 870
e-mail: servis@transervis.com

web: www.transervis.com

PŮJČOVNA
ZDRAVOTNICKÝCH
POMŮCEK 
•  oxygenerátory –

koncentrátory kyslíku 

• lůžka elektrická polohovací 

• antidekubitní matrace

• klozetová křesla

• invalidní vozíky 

• chodítka a další… 

ROZVOZ A MONTÁŽ: 
pondělí až pátek 9.00–17.00 hod. 

775 948 955 

pujcovna@anpora.cz 

Anpora, s.r.o.
Poděbradova 143, 612 00 Brno 
IČ 29293740,
DIČ CZ29293740 

NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME 
I FORMOU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ.

www.anpora.cz

Vyrábíme a nabízíme keramické výrobky, koše a košíky z proutí, 
textilní hračky, vlněné tašky, tkané koberečky a mnoho dalšího.

Zajistíme úklidové a zahradnické práce, potisk propagačních 
předmětů, praní prádla, kompletační práce, firemní akce.

SDRUŽENÍ NERATOV NABÍZÍ
výrobky a služby chráněných dílen pro veřejnost i firmy

sdruzeni@neratov.cz
+420 494 530 058
www.neratov.cz

Provozujeme i pivovar!
V sortimentu je pivo 

Prorok 10°, 11° a 12°.
www.pivovarneratov.cz

NA VŠECHNY 
PRODUKTY A SLUŽBY 

LZE UPLATNIT 
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Bohužel poslední zprávy z Indie ohled-
ně koronaviru nejsou dobré. Drama-
ticky roste počet nakažených a začí-
ná se opět omezovat běžný život. Do 
konce května mají děti prázdniny. Ja-
ký režim bude mít škola po nich, lze 
nyní jen těžko odhadnout. Sestry se 
jistě budou potýkat s nedostatkem 
financí na běžný provoz, udržením 
učitelů, zajištěním alespoň minimál-
ní výuky, pomocí chudým rodinám
jejich žáků…  

I my s tím už máme své zkušenos-
ti a snad v krátké době lepší vyhlíd-
ky. A tak věříme, že se znovu najdou 
„Marie“, které v tichosti a přes vlast-
ní těžkosti dovedou nezištně pomoci 
v daleké zemi, kde se děti chtějí učit 
a pomáhat svým rodinám. A že se i dí-
ky této pomoci budeme moci brzy vrá-
tit k připravovanému záměru výstavby 
školky a rozšíření „naší“ školy! (an)

INFORMACE
A KONTAKT:
mobil: 724 643 102, 

603 558 260
E-mail: pons21@email.cz,

www.pons-21.cz

Podpořte sbírku 
„Hledáme 1 000 Marií“ 
finančním darem na účet 

258254075/0300 

A co bude dál? Plány se nemění, jen se posouvají


