' Ma riapomocnice kÍesťanťl
Panny Marie vídáva]'
maminku,jak
Jako maly chlapecjsem kolem svátku rrižencové
balíkoutny koš(proutěnypleteny koš lazáda, se kterym se navštěrrovala
šestinedělka)
ke kostelu, kde se Ťadilprocesnípruvod na pěšípouéna
a v pátek po poledni odchá,ze|a
sv. Hostyn (70 km). Maminka byla věrná ctitelka Panny Marie a nám dětem
vštěpovalado našichsrdcívíru a ctu k Panně Marii.
Když mně bylo šestlet, maminka námzemÍela.Tatínek se do rolu znovu oženila
pŤivedlnám druhou matku, která byla taktéžctitelkou Panny Marie Svatohostynské.
Rok co rok mě brávali s sebou na pouťhostynskou.Kdp jsem odrostl školním
kalhotám,jezdil jsem s malou paftou klukri na Hostyn na kole, aždo doby nástupu
vojenskésluŽby.Po ukončenítétoslužbyjsemse pÍiženildo rodiny malorolníka,i kdyz
mépovoláníbyla stavaŤina.S manŽelkoujsme měli dva chlapce a celkem spokojeně
jsme žili. PŤišlyudálosti, kterémě těžcepoznamenaty.
V lednu 1960 mě zemÍeltatínek !7.bÍeznatohoto roku umírátchán. 30. bÍezna
tohotoroku umírátchynč.
Co všakbylo nejhorší,na rok a den smrti tchána 77.3.7961' umirá manželka.Z stali
jsme s clrlapcizcela opuštěni.
ManŽelka pracovalav místnímJZD. V tu dobu družstvonemělo vybudovanéstáje,
zristal dobytekve vlastníchstájích'Tak i u mne.
lirav
Vypomoc v domácnosti siuzaJana starostmoje maminka. Poklízenía ošetÍování
.
isem musel obsluhovatsám.
Po náwatrrze zaměstnánípoklidit, na ráno pŤipravitkrmivo a ráno poklidit tak, abych
byl v šestv práci. Pracovaljsem 40 km od svéhobydliště,to ZnamenaloZačít.
ve trl noolny.
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Tak to pokračovaloden co den, ťydenza tydnem. Situace se stávďa neťrnosnou.

Jednuneděliráno,kdyžjsem si dělď rannípobožnostpŤimoďitbě ,JVIariapomoz..mě
blesklamyšlenka,,Ho'Ý*...
Myšlenka mě uŽ nepustila.Vzbudil jsem chlapce,nastartovď motorku, staršíhoza sebe
na sedaďo, mladšíhopŤedsebe nanádrž.I kdyz jsem si bylvědom, Žeje to proti
pŤedpisu,riskl jsem to. Na Hosqin jsme pŤijeliv poŤádkua včasna mši svatou.Po mši

Panny Marie, tak
sv.jsem chlapcůmkoupil párek a sodovku a já šeldo kaple plačící
říkáme Panně Marii (La Sďettská).
Tam, v tichu, jsem se ponořil do rozjimáni a v duchu, beze slovjsem zoufďe volal:
,,Maria Pomoz, Maria pomoz." Upadl jsem do takovéhostavu,žejsem nevnímalokolí

ani sám sebe.Tento stavtrval několik sekund. Kdyžjsem se probral, ucítiljsem velkou
a bezstarostnost,Zkap|e jsemvycháneljakojiný člověk,beztiže a starostí,
ú1evrr
s velkou úlevou.
Sebrď jsem c}rlapcea jeli jsme domů.Přijeli jsme v pořádku, bez sebemenších
zádrhelů.
Druhý den v práci js em vzal telefon a zavolril'na MNV a do lZD, aéokamŽitě odvedou

z méhodomu dobyte( jinak žeho vypustímna náves.Kdyz jsempřijel domů,stájbyla
prázÁná auHiznná.
Do zaměstnáníjsem jezdil vlakem čqři stanice.Ve druhéstanici přistupovďa parta
děvčat.Měli jsme společnoucestudo menšíhoměsta,kde děvčatapracovala.Zna1y
situaci,chovďy se ke mně ohleduplně, korektně.
Jednoho dne maminka v neodkladnézíiežitostimusela sevzdá]it a nemohla se o
chlapce postarat.omluvil jsem je ve školeawal' je s seboudo práce. Kdyz děvčata
přistoupila, waLaje mezi sebea opatrovalaj e aždo cílovéstanice.
ByIa meitnimi děva,která sejim arláštěvěnovďa.Druhý den, kdyžjsme vystoupili
zv|aku, otázaJase,jak se chlapcůmdaří.Byljsem otázIau překvapen a místoodpovědi
jsem vyhrkl ,,{' nechtělabystejim byt matkou?"
Zamysle|ase a odpověděla:Je to závažnávěc,m\rsímsi to rozmyslet...Za několik dnů
Ťekla:,,Ano,beru...
sĎatek.
í známos;jsme uzavŤeIi
Mé srdcezajásal'o.Po prilročn
o dďšíhosyn&,x takžijemeuž50 let.
Rodinu jsme rczšíÍiLi
Dodnes věÍim,ž'emá prosbabyla vyďyšena.Panně Marii děkujemetím, Že rok co rok
k ní putujeme.

Maria z stait matkous,uámulidu.

