Dne 27.5.2022 se sešlo na faře společenství starších farníků v počtu cca 18 osob.
Proběhla modlitba desátku a následovala volná diskuse na různá témata, např. o nastávajícím
setkání s bývalým naším knězem otcem Pavlem Rouskem. Promýšlel se záměr náplně našich
dalších setkání, nechyběl ani humor a vyprávění vtipných zážitků, které kdo za poslední období
prožil. Tak nám příjemně utekl čas, který zbýval do příjezdu vrchní sestry z mobilního hospice
paní Ivy Valerové, která, ač měla další akci v Novém Městě n.M., přesto k nám dorazila, aby
se se s námi podělila o své osobní zážitky, jak ona sama, jako zdravotník, navštívila s dalšími
kolegy z Charity Ukrajinu a jak vše vnímala. Na Ukrajině zajišťovali do Česka transport těžce
nemocných jak dospělých, tak dětí či jinak hendikepovaných pacientů. Zprostředkovala nám
pohled člověka, který sám velmi emotivně vnímal všechna ta utrpení válečného stavu, zranění,
zničení, útrapy, zimu, bídu a hlad hlavně lidí z oblastí válečných zón. Vyprávěla, jak sama
současně byla obohacena celou tou situací, přirovnávala své prožitky k textům z bible:
"Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a
ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem
ve vězení a přišli jste za mnou". Jednoznačně z jejího vyprávění vyplynulo, že i nadále je třeba
těmto lidem pomáhat. Charita opět plánuje další humanitární cesty na Ukrajinu. Proto jsme se
společně dohodli, že i my můžeme pomoci připravit některé potřebné věci, které bychom mohli
každý dát např. z domova, co kdo má. Bude upřesněno to, co dávat, kde to shromažďovat a v
jakém termínu a čase. Rádi bychom o pomoc požádali i ostatní farníky, způsob výzvy k
farníkům bude ještě konzultován s otcem Miloslavem Brhelem.
Děkujeme moc paní Ivě Valerové za její poutavé, zajímavé a osobní vyprávění a uděláme
vše proto, abychom i my, alespoň trochu, mohli obyvatelům z postižených oblastí války na
Ukrajině, tedy i Charitě při její cestě na Ukrajinu, pomoci.

