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NEVEŘÍM NA JEŽÍŠKA
V nemocničním pokoji se rozvíjí jeden z těch zvláštních rozhovorů
mezi vlídnou ošetřovatelkou „babi Růženkou“ a devítiletým Oskarem1. Oskar umírá na leukemii a má posledních 10 dní, které na radu
babi prožívá každý den jako 10 let a vlastně tak „stihne“ prožít celý
život. Oskar podle mlčení lékařů a sestřiček vytuší, že se jeho operace
nepovedla, což mohlo znamenat jediné … Také babi mlčí, ale Oskar
ví, že v jejím případě je to „ano“. Chvíli spolu mlčeli a nechávali si to
projít hlavou.
„Co kdybys napsal Bohu, Oskare?“
„Ale ne, babi Růženko, vy přece nejste lhářka!“
„Ale já nelžu.“
„Tak proč mluvíte o Bohu? Už jednou mě napálili s ´Ježíškem´, podruhé nenaletím.“
„Nevěřím na ´Ježíška´, ale v Boha ano.“
„A proč bych měl Bohu psát?“
„Abys byl míň sám.“
„Míň sám s někým, kdo neexistuje?“
„Udělej to tak, aby existoval.“
„Co mu já můžu napsat?“
„Vyprávěj mu, na co myslíš. To, co neříkáš nahlas, co tě trápí, čeho
se nemůžeš zbavit, co se tě drží jako klíště a nemůžeš se tomu vyhnout. Vylič mu všechny tyhle myšlenky, které zabírají místo novým
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Podle knihy Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a růžová paní; KNA 2010
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myšlenkám a ničí tě. Jestli je nevyklopíš, bude z tebe skládka starých
smradlavých myšlenek.“
„Dobře.“
A tak Oskar píše Bohu, každý den. Dokonce smí vždy o něco prosit –
ale jen o jednu věc. A protože už chápe, že Bůh není „Ježíšek“, který
plní „vysněná“ přání – auta, hračky …, ví, že má prosit o věci duchovní – trpělivost, jasného ducha …A taky může chtít místo pro sebe
něco pro někoho jiného.
A tak jsem ti, Bože, u příležitosti svého prvního dopisu trochu přiblížil, jak to tady vedeme, jak si žijeme tady v nemocnici, kde se na mě
dívají jako na překážku vítězství medicíny nad smrtí, a chtěl bych se
tě zeptat: Uzdravím se? Odpověz ano nebo ne. Na tom nic není. Ano
nebo ne. Škrtni, co se nehodí.
Na shledanou zítra, pusu,
Oskar
P. S. Nemám Tvoji adresu, co mám dělat?
Možná k tomu není potřeba nic dodávat. Ale v tomto dojímavém příběhu plném lidskosti i víry v Boží blízkost nacházím hlubokou souvislost s oslavou Vánoc. Nemocí hříchu zasažený člověk, odsouzenec
k smrti, není s to obnovit svůj vztah k Bohu. Neví, jak správně prožít
svůj život a vymanit se z onoho pocitu bezmoci před nicotou smrti. A
tu přichází Někdo, Slovo poslané od Boha z věčnosti, aby se stalo
tělem a přebývalo mezi námi. Nad temnotou lidského údělu zazáří
náhle světlo Boží lásky, otevírá se nová perspektiva – nebe, je slyšet
zpěv slávy Bohu a pokoj počíná klíčit v lidských srdcích. Ačkoliv
situace našeho života je zdánlivě stejná, mění se hluboce ve své podstatě. V temnotách naší pouti jsme skrze víru v Toho, který přišel,
přichází (v eucharistii, v modlitbě) a přijde, zevnitř prozařováni jasem
nového života, proměňováni láskou, která je silnější než smrt. Nejsme
bytosti ponechané vlastnímu osudu, ale znovu děti Otce, Ježíšem zachráněni pro přislíbený úděl věčného štěstí.
Budeme-li klečet s tichou pokorou u jesliček, nejprve možná „čtěme“
dopis poslaný od Boha. Čtěme jej na něžné tváři Božského Dítěte,
položeného v jesličkách. Je plný lásky a ujištění, plný něhy i nové
perspektivy života, důvěry v člověka. A týká se osobně každého z nás.
ROUŠKA 6/2013
strana 2

Jako odpověď, s vědomím této lásky, zkusme formulovat ten svůj.
Možná nás překvapí, jaká slova budeme nacházet ve vlastním nitru.
Přeji Vám, milí přátelé, aby se Bůh pro každého z vás stal osobně
blízký. Ne jen „něco“ nad námi, cosi neurčitého a vzdáleného. Abyste
v něm našli svého nejlepšího Přítele, dovedli rozvíjet svůj vztah s Ním
a zakoušeli jej po každý den roku, který je před námi.
Bůh vám žehnej
Aleš Ligocký
VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY
Aby pracovníci Charity Bohumín při své službě potřebným dokázali
účinně spolupracovat se všemi, kdo v této oblasti pracují a konají
dobré dílo. Aby vždy kolem sebe šířili Boží lásku a porozumění.
KONKRÉTNÍ ÚMYSLY
 Za zemřelou mladou ženu, aby ji Pán brzy přijal do své slávy
 Za syna, aby si našel dobré zaměstnání, byl pokorný a pracovitý
 Za pracovníky Charity Bohumín, aby měli pro klienty i pro sebe navzájem vždy slovo útěchy, pochopení a povzbuzení
 Za Boží požehnání a pomoc pro starší ženu v zhoršené zdravotní situaci
 Za muže, aby v sobě opět nalezl Boha a s ním i klid ve své duši a mysli
 Za mladou ženu, aby vždy při svém jednání a rozhodování byla vedena
Boží moudrostí, prozřetelností a láskou

15. VÝROČÍ VZNIKU CHARITNÍHO DOMU POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. FRANTIŠKA
Hned na začátku vysvětluji, že se nejedná o vzpomínku na osobu svatého muže, ale o náš Charitní dům pokojného stáří, jehož patronem je
zrovna sv. František. Zařízení se mezi zaměstnanci neřekne jinak než
"svatý František".
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Poprvé jsem měla tu čest vstoupit sem, když ještě budova sloužila
jako exerciční dům, tehdy, bylo to asi v roce 2006, nás o. Henryk,
tehdejší starobohumínský farář, požádal o pomoc s celkovým úklidem.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že za pár let zde budu pracovat a pečovat
tentokrát ne již o studené stěny, ale o živé bytosti.
Nastoupila jsem v roce 2006, tehdy ředitelovala paní Ing. Kristina
Stoszková. Byl to skvělý nápad proměnit dům na domov pro seniory.
Obětavá a pracovitá děvčata se dnem i nocí starají o blaho těla i duše
našich "dříve narozených".
Pro větší radost obyvatel domu i jeho ženského personálu se zde skví
jeden úžasný mužský prvek, který se pečlivě stará o technický chod
celého zařízení. To, že je zde krásně vymalováno a všechno funguje
jak má, je především jeho zásluha. Pro svůj vtip, vždy dobrou náladu,
milý zjev a ochotu je všemi ženami oblíben a hýčkán.
V roce 2013 uplynulo již 15 let od doby, kdy služba spatřila světlo
světa. K této příležitosti se v listopadu 2013 v domě pokojného stáří
sešli bývalí i současní zaměstnanci s těmi, kterým také patří velký dík
za bezproblémový chod zařízení. Jsou to v první řadě duchovní správci v čele s otcem Kalikstem, který nikdy neodmítne podat pomocnou
ruku, ať již se jedná o zaopatření našich svěřenců nebo o duchovní
podporu zaměstnanců. Jeho vstřícnost a ochota člověka naplňuje pocitem jistoty, že ve své potřebě nezůstane osamocený.
Dalšími hosty byli vážení představitelé města - starosta Ing. Petr Vícha, místostarosta Igor Bruzl a zástupci sociálního odboru Bc. Daniel
Ucháč a Bc. Lenka Vrublová, jsme velice vděčni za příkladnou spolupráci a podporu.
Po slavnostní mši svaté, ve které jsme děkovali za přijatá dobrodiní a
prosili o požehnání, se podával oběd - mistrovské dílo naší paní vedoucí Hedy, po dobrém jídle se vzpomínalo na uplynulá léta - vzpomínky jsme protkali zpěvem a vínem a bylo nám spolu moc dobře.
Nejsem kompetentní podávat zde statistický výčet pomoci za ta léta,
ale již to, že se v našem zařízení senioři dožívají v poměrné svěžesti
průměrného věku vysoko nad devadesát, vypovídá o mnohém. Poskytujeme službu rodinného typu a troufám si říct, že se zde všichni
opravdu cítí jako doma.
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Kéž pod pečlivým vedením naší drahé paní ředitelky Zdeňky, pod
ochranou Panny Marie Starobohumínské a svatého Františka sloužíme
dál k všeobecné spokojenosti a k slávě Boží.
Mária Míčková
sociální pracovnice Charity Bohumín
Při mši svaté u příležitosti oslavy 15. výročí „sv. Františka“ otec Larisch, který mši vedl, vyprávěl příběh o tom, jak se v lidech ztratila
jiskra. Byla to jiskra lásky, obětavosti, lidskosti a porozumění. Jak
bylo těžké jiskru opět najít a zapálit v lidských srdcích a hlavně, jak
bylo těžké v sobě jiskru uchovat a opět ji neztratit.
Při vyprávění tohoto příběhu jsem v duchu myslela na všechny zaměstnance Charity Bohumín. Probírala jsem v představách jednu tvář
za druhou a musím říci, že všichni lidé, kteří v Charitě pracují (a
nejsou to jen zaměstnanci Charitního domu) v sobě mají tu kouzelnou
jiskru, kterou prosvětlují osudy lidí, o které pečují.
Za to si jich moc vážím a znovu jim moc děkuji.
Zdeňka Kniezková Brňáková
Ředitelka Charity Bohumín
NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI – 2. DÍL
V minulém čísle jsme Vám poskytli deset rad, na co si dát pozor než si
vezmete půjčku, dnes Vám nabízíme
Deset rad, když máte problémy se splácením dluhů
1. Rozhodněte se, že dluhy začnete aktivně řešit
2. Nelepte své dluhy dalšími (problém se jen opakuje)
3. Udělejte si v dluzích pořádek (komu dlužím, kolik, jaké mi hrozí
pokuty za opožděné nebo neuhrazené splátky)
4. Pokud nevíte, které dluhy platit dřív, plaťte nejdříve ty důležité tzv.
přednostní (nájem, energie, výživné). Poté dluhy s vysokými pokutami,
pak až ostatní.
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5. Nemůžete splátku uhradit? Nestyďte se o tom říci věřiteli (tomu, kdo
vám půjčil), snáze tak domluvíte odložení nebo snížení splátek, najdete
řešení.
6. O problémech s dluhy informujte manželku/partnerku s níž sdílíte
domácnost (ohrožujete rodinný rozpočet)
7. Zvedejte telefony věřitelům, neignorujte jejich sms či poštu. Nic tím
nevyřešíte (taktéž nic neřeší změna adresy, tel.).
8. Snižte své výdaje (kabelová TV, internet, telefony, cigarety, alkohol,
placené společenské akce, nákup spotřebního zboží, které nutně nepotřebujete)
9. Zvyšte své příjmy - najděte si odpolední, večerní nebo víkendovou
práci, zkuste něco svého prodat, pronajmout)
10. Se všemi dokumenty a dopisy přijďte do kterékoli bezplatné Občanské poradny např. v Bohumíně ul. Štěfánikova 957, tel. 739 002 717,
596 016 715, zřizovatel Charita Bohumín (seznam poraden:
www.obcanskeporadny.cz)
V dalším čísle se dočtete o exekuci, oddlužení (osobní bankrot) aj.
Lucie Fábryová, poradkyně Občanské poradny
A JEŠTĚ JEDNO VÝROČÍ …
A už máme dva roky…
Každé narozeniny našeho miminka jsou krásným připomenutím Božího zázraku života. Vidíme, jak se malý človíček učí chodit a zvládat
všechna klopýtnutí.
Tak podobně to je i s naším Charitním miminkem, noclehárnou Sv.
Martina.
Do roku třetího vstupujeme s novou paní ředitelkou, a krásnějším interiérem.
Oslavy se zúčastnili všichni zaměstnanci noclehárny a ti nejdůležitější. Uživatelé.
Na dvacet současných i dřívějších uživatelů si připomnělo ze slov naší
drahé paní ředitelky, jak jsme začínali a připravovali službu ke spuštění. Slova modlitby a duchovní opory se ujal bratr Tadeusz Gaura a
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krásným podobenstvím z Písma obrátil naší pozornost od materiálních
hodnot k zamyšlení se nad službou druhým, a vzájemnými vztahy.
Co by bylo za oslavu bez pořádného jídla. A to teda bylo. A bylo ho
tolik, že se naši drazí uživatelé pořádně najedli a ještě se dostalo i na
nášup.
Ani hudba nechyběla. Společně jsme si u kytary naladili srdíčka na
notu světla, pokory, vděčnosti a chvály. Vždy mě ohromí, jak si Bůh
umí použít slovo, písně se dotýkaly a na nejedné tváři bylo vidět uvědomění a sebereflexe……třeba jen na chvíli, ale přece.
Věřím, že budu tlumočit přání nás všech, když noclehárně popřeji co
nejméně stabilních uživatelů, žádné úrazy ani prohřešky proti lidskosti. Animátorům i sociálním pracovnicím neutuchající trpělivost,
otevřené srdce, a našim uživatelům ať toto zařízení využívají co nejkratší dobu a najdou cestu, ke spokojenosti a soběstačnosti.
Rostislav Szeliga
animátora, Noclehárna sv. Martina

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
V lednu 2014 to bude již čtrnáct let, co v rámci celorepublikové charitativní
akce zaklepou koledníčci Tříkrálové sbírky na Vaše dveře. Chtěli bychom
využít této možnosti a podat o naší sbírce více informací. Tříkrálová sbírka
je od svého začátku zaměřena na pomoc lidem, kteří si sami poradit nedovedou. Jedná se o seniory, osoby bez domova, maminky s dětmi v nouzi, sociálně slabší rodiny, zdravotně znevýhodněné občany či osoby v krizových
situacích.
Z loňské Tříkrálové sbírky byly uhrazeny náklady spojené s provozem Denního centra pro osoby bez přístřeší v Bohumíně, uhrazena výměna podlahových krytin a nákup topných těles do koupelen v Noclehárně sv. Martina,
financováno zhotovení elektrického pojezdu brány do Charitního domu pokojného stáří sv. Františka a vybudován nový anténní systém v této budově.
Byly podpořeny oblasti postižené povodněmi v roce 2013. Zbývajících 35
procent sbírky jde jako každý rok na podporu celorepublikových projektů
Charity České republiky a na mezinárodní humanitární pomoc. V rámci humanitární činnosti Diecezní charity ostravsko – opavské podporujeme sociálně-společenský rozvoj na Ukrajině, která daleko zaostává nad minimálním
standardem evropských zemí.
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A malé připomenutí, jak poznáte ty pravé koledníčky.
Nemusíte se obávat toho, že by Vaší dobré vůle mohl zneužít nějaký „nepravý koledník“. Lze je totiž velmi jednoduše poznat. Jen praví koledníčci budou mít ve svých „třech darech“ cukr, jehož celý obal je potištěn logem a
informacemi o Tříkrálové sbírce 2014. Tyto cukry jsou vyrobeny speciálně
na objednávku pro potřebu sbírky, může je tedy od koledníčků získat pouze
dárce příspěvku do Tříkrálové sbírky 2014.
Tříkrálová sbírka 2014 proběhne v Bohumíně, Rychvaldě, Orlové, Dolní
Lutyni, Dětmarovicích, Věřňovicích a Doubravě ve dnech od 1.1.2014 do
14.1.2014. Hlavními koledovacími dny bude sobota dne 4.1.2014 a pondělí
6.1.2014.
Hlavními koordinátory sbírky jsou Mária Míčková a Zdeňka Kniezková,
kontakt: 736 766 021, bohumin@charita.cz.
Koordinátorem sbírky pro obec Dolní Lutyni a Věřňovice je paní
Anna Bukovská, kontakt: 603 729 600, anna.bukovska@seznam.cz
Koordinátorem sbírky pro město Rychvald je paní Mária Míčková, kontakt: 777 639 214, maria.mickova@seznam.cz
Pomoci při organizaci sbírky a samotném koledování můžete i Vy.
Máte-li možnost aktivně se připojit k této dobročinné akci, budeme Vám za
všechny potřebné, které sbírka podporuje, upřímně vděční.
Dne 3.ledna 2014 v 17.00 hod. proběhne mše svatá s udílením požehnání
koledníkům tříkrálové sbírky v kostele sv. Anny v Rychvaldě.
Děkujeme Vám občanům, za to, že nejste lhostejní k potřebám dalších
lidí, soucítíte s komplikovanými lidskými osudy a zůstáváte této sbírce i
pro rok 2014 nakloněni.
S úctou
Charita Bohumín

ROUŠKA 6/2013

strana 8

