Emauzská patnáctka 2021
Ve dnech od 5.-11. dubna se uskutečnila výzva Emauzská patnáctka 2021, o které jsme již na našem
farním webu referovali. I když výzva byla koncipovaná primárně jako FB událost, kterou je možno
poměrně variabilním způsobem splnit kdekoli v daném časovém období, zvláštním způsobem se
dotkla právě naší farnosti. Právě v naší farnosti totiž Emauzská patnáctka minulý rok vznikla a letos
v ní v rámci druhého ročníku bylo nejvíce mně známých účastníků. (Celkem 20, o kterých s jistotou
vím.) Kromě toho se 10 lidí z naší farnosti rozhodlo splnit výzvu hned v pondělí 5. dubna
společným během patnáctikilometrového okruhu v kopcovitém terénu Dolan, Bělkovic, Dolní
Boudy, Pohořan a přilehlého okolí. Zvítězil Benjamin Tichý, v těsném závěsu pak doběhla Marie
Mikošková a sto metrů za ní jsem měl tu čest doběhnout já. Trasu jsme zdolali pod 1 h 30 min.
Chvíli po nás pak doběhl pan Jašek. Dále následovaly hezky svorné a solidární dvojice, po vzoru
emauzských učedníků: Eman Mikoška a Jarda Málek, další dvojicí byla Tereza a Hanka Mikoškovy,
chvíli po nich pak Iveta Mikošková a Martina Nerudová. Mikoškovi tedy tvořili 50 % účastníků
tohoto společného plnění výzvy. Mikoškovi, děkujeme!
Celkem výzvu přijalo a splnilo 31 lidí, o kterých s jistotou vím. Někteří běželi celých 15 km – 15
lidí, 6 lidí kombinovalo běh a chůzi a 10 lidí výzvu splnilo chůzí, nejčastěji rozdělenou na etapy
nebo mezi více účastníků. Od loňska, kdy jsme začínali pouze dva, já a můj syn Benjamin, je to
pěkný nárůst.
Přidávám odkaz na malý dokument o letošním ročníku Emauzské patnáctky, děkuji všem, kteří
výzvu přijali (nejen v Dolanech!) a propagovali. Zvláštní poděkování pak patří všem, kteří se
podělili o svědectví své víry, naděje a lásky, které jsou opřené o vzkříšeného Krista.
Těším se, dá-li Pán, až se, snad i ve větším počtu, sejdeme na Emauzské patnáctce 2022.
Zdraví Vás
Luboš Tichý

