
I  v  dnešní době, která se honosí 
vynikající lékařskou péčí, vynálezy 
na poli techniky či přírodních věd, 
stále dokonalejšími počítači a  lá-
kavějším virtuálním světem, jsou 
mezi námi lidé stojící na okraji spo-
lečnosti, tzv. vyděděnci.

ně většinou ta nejpodřadnější práce. Tento 
kněz se neustále modlil a  svým obětavým 
a žitým křesťanským životem tiše a výmluv-
ně bojoval proti zažitým hinduistickým před-
stavám o životě, však také během svého ži-
vota pokřtil na 6 000 lidí. Je známo mnoho 
jeho zázračných uzdravení, chodili za ním jak 
křesťané, tak hinduisté, také měl dar vidět 
do budoucnosti.

Kunjachan byl muž modlitby, trávil hodiny 
a hodiny přes den i v noci před Nejsvětější 
svátostí. Zemřel v pověsti svatosti ve svých 

Pastýr nedotknutelných

A nemusíme chodit někam na druhý konec 
světa, také v našich zemích vídáme žebráky, 
lidi odmítané z hlediska rasy či náboženství 
nebo dnes tak často zmiňované migran-
ty. Blahoslavený Augustin Thevarparampil 
zvaný pro svou malou výšku 
Kunjachan (1891–1973) se stal 
apoštolem těch nejubožejších 
z  ubohých, tzv. nedotknutel-
ných, indické kasty, která je 
na samém chvostu v hierarchii 
tamní společnosti a  pro kte-
rou platí, že kontakt s ní je pro 
všechny ostatní kasty rituálně 
znečišťující. Stal se knězem, 
aby se stal služebníkem těchto 
dalitů a  páriů, lidí, jimž nikdo 
nenaslouchal a nikdo si jich ne-
vážil.

Narodil se 1. dubna 1891 
v  Ramapuran v  Kerale v  In-
dii. Byl svými rodiči veden ke 
křesťanské víře, a  tak nebylo 
divu, že vstoupil do semináře 
a v roce 1921 byl vysvěcen na 
kněze. Mezi těmi nejchudšími 
lidmi byl velmi oblíbený, zvláště 
jej měly i díky jeho malé postavě rády děti, 
kterým se obzvlášť věnoval. Augustin na-
vštěvoval převážně lidi z  oné nejnižší kasy 
nedotknutelných, protože právě jimi indic-
ká společnost nejvíce pohrdala a  zbyla na 

potřebným pro Thevarparampilovo blaho-
řečení bylo naprosté uzdravení pravé nohy 
Gilsona Varghese, narozeného 8. 8. 1981, 
s její silnou deformací. Před uzdravením ne-
byl schopen položit nohu na zem, protože 
od narození zůstávala vytočená směrem do-
vnitř. Rodina si z finančních důvodů nemohla 
dovolit operaci, a proto kněz Abraham Pa-
namkatt z Adimaly přinesl v červnu 1991 Gil-
sona ke hrobu „Kunjachana“ a zde se modlili 
za uzdravení jeho nohy. Své uzdravení Gil-
son popsal slovy: „Večer jsem šel do postele 

s ještě nevyléčenou nohou. Když 
jsem se brzy ráno probudil 
a vstal, viděl jsem svou pravou 
nohu úplně narovnanou.“ Zdra-
votní dokumenty byly důsledně 
prozkoumány a  vyhodnoceny 
skupinou sedmi lékařů schvále-
ných kongregací. Po jejich jed-
nomyslném uznání zázraku ná-
sledovalo schválení duchovními 
a přezkoumání komisí biskupů. 
Poslední rozhodující schválení 
pak učinil papež Benedikt XVI. 

Augustin Thevarparampil je 
pro nás příkladem člověka, jenž 
byl věrný Ježíšovým slovům, že 
co jsme učinili těm nejnepatr-
nějším, JeMu jsme učinili. Je to 
velká výzva i pro nás! 

Zdroje
http://catholica.cz/?id=5208
http://blessedkunjachannewyork.org
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saZKa OLyMPIJsKý VíCEBOJ

Statistiky jasně ukazují, že děti se hýbou málo, a pro-
to vznikl projekt Sazka Olympijský víceboj, který nabízí 
sportovní náplň pro školy a děti všech věkových kate-
gorií. „Ať už školáky povzbudí ke sportování pro radost 
nebo v nich probudí touhu ukázat sportovní talent, hlav-
ní je, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého ži-
votního stylu dětí.“ (http://www.ceskosportuje.cz/saz-
kaolympijskyviceboj) Pro děti, které v rámci hodin TV 
splní všech 8 disciplín, je připraveno sportovní vysvěd-
čení, jednoduchá sportovní analýza, kde děti vidí porov-
nání s dalšími svými vrstevníky napříč republikou. Zjistí 
tak své silné a naopak slabé stránky, a na co by se měly 
zaměřit. Motivací je také možné setkání s olympioniky 
nebo zisk sportovního vybavení. Pokud to ještě ve vaší 
školní TV nefrčí, zeptejte se svého učitele.

EVROPsKý TýDEN sPORTU
Další akce Českého olympijského výboru pod hlavičkou 

projektu Česko sportuje, kterou zaštiťuje evropská komi-
se. Heslo Be active – Sportuj celý rok mluví samo za sebe. 
Hlavní akcí je týden otevřených sportovišť, kdy si může-
te zdarma vyzkoušet různá sportoviště (letos jsme moh-
li sportoviště navštívit v průběhu měsíce září). Opět jde 
především o motivaci dětí k pravidelné pohybové aktivitě.

ČEsKá OLyMPIJsKá NaDaCE (ČON)
ČON je charitativní projekt Českého olympijského vý-

boru, který je velmi zajímavý pro děti ze sociálně slabších 
rodin nebo dětských domovů. Sport nesmí být výsadou 
bohatých, a proto vznikla myšlenka pomoci dětem – mla-
dým sportovcům ve věku 6–18 let, kterým ve sportování 
brání nedostatek peněz. „ČON finančně přispívá dětem na 
konkrétní věci spojené s jejich sportovními aktivitami – na 
sportovní vybavení, členské příspěvky nebo například na 
soustředění. Nejde přitom o talent, ale o chuť sportovat. 
Tu se snaží patroni ČON, olympijští medailisté, podpořit 
plněním sportovních snů a přání dětem.“ 
(http://nadace.olympic.cz)

OLyMPIáDa DěTí a MLáDEŽE
Poslední aktivita se týká opravdu výkonnostního sportu, 

nicméně každý člověk by měl mít přece své sny a za nimi jít, 
ne? :-) Přibližně 3 000 sportovců ze všech 14 krajů ČR se 
sjelo do Plzně, aby bojovali o téměř 1 000 medailí. Akce se 
setkala s velkým ohlasem a zdá se, že by se mohla opakovat. 
Dodržování olympijských myšlenek rovnoprávnosti a spor-
tování v duchu fair play je třeba budovat již od útlého věku.

sportu zdar, Petr Lukeš

Česko sportuje má i své facebookové stránky: 
https://www.facebook.com/sportujeme

ČeSKOSPO
RTu

Je

Zaměřuje se především na děti školního věku a přináší jim růz-
né možnosti, jak být ve svém volném čase aktivní. A proč? Jedním 
z důvodů je, že 24 % českých dětí trpí nadváhou, 13 % dokonce 
obezitou, a právě pohybová aktivita je nejlepším preventivním fak-
torem, který nadváhu a obezitu odstraňuje. Sportu se denně vě-
nuje pouze 23 % dětí, zatímco televizi sleduje každý den 57 % dětí. 
Podle statistik Českého olympijského výboru je fyzická kondice 
dětí alarmující. Ve srovnání s výsledky, kterých dosahovaly stejně 
staré děti v letech 1997–2007, se zhoršily ve všech sledovaných 
disciplínách. A s tím jdou ruku v ruce nemalé zdravotní problémy.

Opravdu? Hezká představa, kdyby najednou 
10,3 milionu lidí, kteří v ČR žijí, začalo sportovat. 
Nicméně tento titul – Česko sportuje – označuje 
projekt realizovaný Mezinárodním olympijským 
výborem ve spolupráci s  Ministerstvem škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy a  dalšími partne-
ry a má za cíl podporu zdravého životního stylu.
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82 letech, jeho hrob byl každoročně navště-
vován tisíci poutníků.

Proces blahořečení započal v  roce 1987 
sv. Jan Pavel II., beatifikován byl kardinálem 
Vithayathilem z pověření papeže Benedikta 
XVI. v Ramapuranu v roce 2006. Zázrakem Fo
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