AMBROZIÁNSKÉ KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY 2018
MLADOŠOVICE
Již po osmé uspořádali včelaři včelařského spolku z Mladošovice AMBROZIÁNSKÉ
KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY. Je to v první řadě poděkování včelařů svému patronu a ochránci sv.
Ambrožovi za to, že jim celý rok pomáhal, bděl nad jejich prací a nedovolil poklesnout v úsilí a
snaze dobře se postarat o své svěřenkyně – včely. Je to také oslava práce včelaře, neboť ta je
nezastupitelná a přináší užitek všem.
V neděli 9.prosince jsme přichystali vše potřebné pro důstojné setkání včelařské i
nevčelařské veřejnosti. Je pravda, že se ráno k nám počasí postavilo doslova a do písmene zády
studený, silný a větrem doprovázený vytrvalý déšť v nás vyvolával pochyby, zda vůbec máme
začínat a přijde-li kdo. A jak někdo před plánovaným zahájením akce řekl, on Vás ten Váš patron
má asi rád. Vítr sice foukal, nebe se projasnilo a hlavně přestalo pršet. A pak, že se zázraky nedějí.
Dějí. Vše bylo rázem veselejší, vrátila se dobrá nálada, trochu ji pomohla i ta ohřátá medovina. A to
nemluvím o tom, že mezi nás na pozvání přijeli báječní muzikanti ze souboru ŽESTĚ DVĚSTĚ,
kteří bezvadně předvedeným vystoupením umocnili předvánoční atmosféru. Za to jim paří náš
upřímný dík. Zmíním také, že nás svou návštěvou poctil včelař, spisovatel přítel Jan Lebeda, který s
sebou přivezl své nové dílo, Leporelo. Myslím, že v krátké době prodal všechny výtisky, které s
sebou přivezl. A tak i Ti nejmenší budou mít malou vzpomínku, jako malý kamínek z mozaiky
Ambroziánského koštování. I když to pravděpodobně nebude sv. Ambrož, ale Ježíšek, kdo si připíše
zásluhy.
Tak jako každoročně i letos se v mladošovickém kostele sv. Bartoloměje uskutečnila mše svatá,
kterou celebroval P. Ondřej Urbisz. V jejím průběhu se zmínil o nezastupitelnosti včel v životě na
této planetě. Po celou dobu mše svaté byl v kostele vystaven prapor našeho včelařského spolku. Po
jejím skončení byl slavnostě za doprovodu P. Urbisze, ministrantů a věřících odnesen k soše sv.
Ambrože, kde předseda spolku poděkoval sv. Ambroži za jeho ochranu včel a nás včelařů. Samotný
závěr a poděkování sv. Ambrožovi pak přednesl P. Ondřej Urbisz. Tím také byl ukončen hlavní
program Ambroziánského koštování medoviny v Mladošovicích. Důležitá poznámka na samotný
závěr. Počasí nám přálo, chvílemi dokonce vysvitlo sluníčko. Co víc jsme si mohli přát.
Mé poděkování patří všem, kteří se podílelí na zdárném průběhu akce, především Milušce Pernické,
Karlu Vondrákovi, Katce Dvořákové, Štěpánu Hanzalovi, Petře Dvořákové, P. Ondřeji Urbiszovi.
Bez jejich práce a přičinění by to prostě nešlo. Děkuji také všem včelařům, kteří přišli a svou účastí
tak podpořili význam práce včelařů.
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