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JAK NÁDHERNÝ DEN
Jak nádherný den! Možná nám podobná věta uklouzla ze rtů, když
jsme v jarní přírodě stanuli na krásné vyhlídce a obdivovali nádheru
přírody. Možná ji někdo vyslovil v závěru namáhavého dne, šťastný,
že se vše podařilo a že vše zvládl. A jsou také nádherné dny, kdy víte,
že máte něco těžkého za sebou, že to, co vás tížilo, pominulo, že se
před vámi otevírá nový obzor života, nová lepší budoucnost, že světlo
překonalo temnotu.
Věřím, že právě nedělní velikonoční ráno by pro nás mělo být takovým dnem. Všichni bychom měli žasnout, co nám přináší. Den, ve
kterém se život vítězně střetl se smrtí, den, ve kterém je znovu zbudován zbořený chrám našeho lidství, den, ve kterém se staviteli zavržený
kámen stává nepřemožitelným základem nové budovy - církve, den,
ve kterém umlkají nejtěžší otázky, den, který září jasným světlem nad
dějinami lidstva a vesmíru, den, který učinil Pán a je podivuhodný
v našich očích, den, jehož světlo nehasne … Nevím, jestli jsme s to
vůbec pochopit nádheru tohoto dne.
Bl. John Henry Newman rozjímá nad krásou tohoto dne v horizontu
jeho naplnění, díky němuž bude moci stanout před Bohem tváří v tvář,
očištěn od všech nečistot a hříchů: Jak nádherné bude ráno, až tě po
utrpení a trestech poprvé uvidím na vlastní oči, spatřím tvou tvář,
beze strachu ti pohlédnu do očí a na laskavé rty a radostně pokleknu, abych políbil tvé nohy a byl přijat do tvé náruče. Má jediná, pravá lásko, jediná lásko mé duše, chci tě milovat nyní, abych tě miloval
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potom.1 Jaká velikonoční radost zaznívá z těchto slov. Ano, žijme
touto radostí už nyní, tímto „dnem“, který se má stát součástí každého
našeho dne. Každý den na cestě života se Vzkříšeným. Hledět si život
pro Boží království zachránit a ne ztratit. Učme se vnímat světlo tohoto dne, abychom je dovedli rozpoznat i uprostřed všedních událostí.
Na jedné stanici Metra ve Washingtonu se uskutečnil zajímavý experiment. Posadil se tam mladý muž a začal hrát na housle. Hrál asi 45
minut a kolem prošly na dva tisíce lidí. Málokdo se zastavil, jeden
starší muž, tříleté dítě, celkem asi 6 lidí. Muž si vydělal za oněch 45
minut 32 dolarů. Když skončil, nastalo ticho. Nikdo to ani nezaznamenal, nikdo nezatleskal, nikdo ani nepoznal, že oním hudebníkem je
světově proslulý houslista Joshua Bell, že na stradivárkách za 3,5 miliónů dolarů hrál jedny z nejtěžších skladeb, že dva dny před tím vyprodal divadlo v Bostonu za průměrnou cenu sedadla 100 dolarů. Experiment si kladl otázku: Dokážeme vnímat krásu – byť v nevhodných
okolnostech?
Ježíš natrvalo změnil svět, svou smrtí a zmrtvýchvstáním převedl lidstvo ze smrti k životu, zrušil dlužní úpis, vysvobodil nás z moci zla a
daroval nový život. Světlo tohoto dne nás stále obklopuje a je jen jedno nebezpečí, že neupoutá naši pozornost, že nebudeme chtít rozpoznat jeho nádheru a dáme přednost třpytivým iluzím světa. Nebo zůstane jen událostí, jejíž skutečný význam necháme bokem. Každičkého rána vyhlížejme radost onoho dne, v každém probuzení ze spánku
k životu, v každé vděčnosti i každé lítosti. Den nádherný i svou námahou, která
dá stoupat do výšin, nádherný svým
pokojem, který dává vytrvat v dobrém,
nádherný pravdou, pro niž už není otázek, nádherný příslibem života, který
nekončí.
Prožijme v této radosti velikonoční
svátky našeho vykoupení
Aleš Ligocký

1

John Henry Newman I pokus se počítá KNA 2010 str.79
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY
Aby pracovníci Charity Bohumín měli otevřená srdce nejen pro lidi,
kteří jsou odkázáni na jejich pomoc, ale také vzájemně sami pro sebe. Aby si uměli vzájemně naslouchat a vnímat potřeby a přání jeden
druhého.
KONKRÉTNÍ ÚMYSLY
 Za rodiče, aby zodpovědně přistupovali k výchově svých dětí.
 Za otce rodiny s postiženým synem v těžké životní situaci, aby
byl Duchem sv. posilován k udržení dobrého směru vedení rodiny i
přes všechny překážky
 Za opětovné nalezení zázemí v ČR po nutném příjezdu osamělé matky s dcerou ze zahraničí
 Za osoby, které se cítí být opuštěny zejména pro nezájem
vlastní rodiny, aby neztrácely lásku a nezahořkly.
 Za zemřelé v postní době, aby jim Bůh dal odpočinutí věčné a
jejich pozůstalým naději v Boží milosrdenství
TRADIČNÍ KARNEVAL VE SV. FRANTIŠKU
Řekne-li se masopust, představíme si plesovou sezonu, rozzářený sál,
libou taneční hudbu a svátečně oblečené i naladěné lidi, přicházející
povětšinou v párech, aby prožili dlouhý večer ve víru tance, dobrého
moku a příjemné zábavy. Co z toho si představit, pozve-li vás někdo
na karneval do domova seniorů? Jeden takový jsme prožili 25. Února
2014 v našem domově – „ve Františku“. Do té doby jsem si nedokázala představit, jak se mohou karnevalově bavit samotné ženy, převážně
seniorky, z nichž většina jsou částečně, nebo zcela imobilní. Nakonec
jsem byla milé překvapená, jak se celá akce zdařila. Asi díky tomu, že
každý přiložil ruku k dílu a že naše klientky jsou skromné a dovedou
se potěšit i z menších věcí, než většina z nás, kteří považujeme za
dobré jen to, co je dokonalé.
Karnevalová atmosféra v domově zavládla již několik dní předem,
když jsme za vydatné pomoci klientek a některých jejich rodinných
příslušníků vyrobili masopustní dekorace a vyzdobili jimi jídelnu. Ta
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se rázem proměnila ve společenský sál a kdykoliv se zde klientky sešly, jejich rozhovory se stáčely k blížícímu se karnevalu. V samotný
den karnevalu bylo od rána cítit očekávání. Netrpělivě jsme čekali na
příjezd obědů, okamžitě jsme je rozdávali, takže sotva kostelní zvony
odbili poledne, již bylo umyté nádobí a začaly bezprostřední přípravy
na karneval. Připravovalo se sváteční nádobí, potřebné k pohoštění, do
jídelny se snášely další stoly a skládaly tak, aby bylo dost místa pro
všechny. Sotva byl poslední stůl pokryt svátečním ubrusem, již přicházely první klientky. Každá proměněná v elegantní dámu, vkusně
oblečená a upravená, se slamáčkem, nebo jiným decentním kloboučkem na hlavě, neboť karneval byl vyhlášený jako „pokrývkový“. Pozvání na karneval přijaly nejen všechny klientky, ale i někteří jejich
příbuzní a také bývalé pracovní kolegyně, takže čtrnáctou hodinou již
nebylo v jídelně k hnutí. Bylo to sice trochu nepraktické, ale velice
rodinné. Každý zde potkal někoho, s kým si rád povykládal.
Karneval byl zahájen úvodním slovem paní ředitelky a následně bylo
za doprovodu příjemné hudby z CD přehrávače podáno občerstvení.
Na každého hosta čekala číše výborného červeného nebo bílého vína,
pak káva a moučník. Později byly, jako na každém bále, servírované
různé slané pochutinky a
minerální vody. Také nikdo
z hostů nepřišel s prázdnou,
takže bylo opravdu co
ochutnávat a pochvalovat.
Ač volná zábava plynula
v příjemné atmosféře, byla
několikrát přerušena připraveným programem. Bylo to
několik soutěží, v nich si
mohly klientky například
vyzkoušet hod na cíl „sněhovými koulemi“, které den
před tím samy z papíru vyrobily.
Nejkrásnější masku měla bezkonkurenčně Maruška Figurová
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Dokázat své vědomosti v soutěži po vzoru televizního AZ kvízu měly
sice možnost jen některé účastnice, ale pobavili jsme se u toho všichni. Za každou účast v soutěži byly klientky odměňovány losem do
tomboly. Díky štědrým dárcům se výher do tomboly sešlo tolik, že
vyhrál každý los a nikdo nezůstal zklamán. Je pravdou, že ne všechny
klientky vydržely v jídelně až do této chvíle, ale ani ty, kterým jejich
zdravotní stav kázal odejít dřív, nebyly o nic ošizeny. Jejich výhry jim
byly doneseny na pokoj, stejně jako následující zlatý hřeb odpoledne výborný guláš, který jako vždy při podobných akcích připravila vedoucí a šéfkuchařka v jedné osobě, paní Běhálková.
Takto vypadala tombola

Všechny
ceny tomboly
již
byly rozdány, poslední
talíř guláše
dojeden, ale
příjemná
zábava se
stále neubírala ke konci. Některé
klientky, většina hostů i zaměstnanců setrvala ještě dlouho po té, co
nám skončila směna. To vše svědčí o tom, že se karneval vydařil a že
stálo za to, aby každý, trochu, krom svých pracovních povinností, při
přípravách pomohl.
Příjemnou zpětnou vazbou pro nás bylo, že příbuzní, kteří se akce
neúčastnili a přišli své blízké navštívit v následujících dnech, nám
sdělovali, že si jejich maminka, babička, či teta karneval pochvalovala.
Marie Košáková, pracovnice pro volnočasové aktivity v CHDPS
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CO SE NÁM VE SLUŽBĚ NEDAŘÍ …
V jeden prosincový večer roku 2013 se v Noclehárně sv. Martin objevil pan M. Vlastně jsme z toho měli všichni radost, protože to je osoba
ve Starém Bohumíně hodně známá a roky jsme se snažili mu nabídnout pomoc denního centra. Občas se nám po někom podařilo poslat
pánovi M. nějaké čisté a teplé oblečení, trochu jídla a vzkaz, aby přišel do naší služby, ale to bylo vše. Několikrát jsme měli již přes někoho dalšího domluveno, že pana M. na konkrétním místě vyzvedneme a
zavezeme do denního centra. Ani to se nepovedlo. Proto ta radost,
když se v noclehárně objevil. Přivezla jej majitelka domu, ve kterém
již dlouhou dobu bydlel. Ve sklepě, s kočkami. Dovezla ho
v „dezolátním stavu“.
Zaměstnanci noclehárny, kteří jsou už zvyklí na hodně věcí, se o něho
večer postarali. Pomohli mu se vykoupat, obléci do pyžama a byl uložen do čisté postele – po mnoha letech. Ráno jsem se pak starala já.
Jako sociální pracovnice jsem musela zjistit, jakou má pan M. představu o našich službách, s čím by potřeboval a chtěl pomoci a jaké má
další plány. Uživatel mi řekl, že pobírá starobní důchod, ale že teď
nemá žádné peníze ani na jídlo ani na nocležné. Nabídla jsem mu
možnost využití služby denního centra, kde se může najíst a strávit
v klidu část dne. Bylo pondělí, tak jsme uživatele vzali do denního
centra, kde jsme uživatele, samozřejmě s jeho souhlasem, ostříhali,
oholili, znovu vykoupali a oblékli do nových šatů. Malý zázrak. Najednou se z hodně zanedbaného člověka stal dědeček z pohádky. To
byl ale jen začátek – ta jednodušší část.
Protože jsem měla informace od zaměstnanců noclehárny, že se u pana M. objevily zdravotní problémy a protože jsme v průběhu dne zjistili, že pan M. sám nedojde ani pár metrů, museli jsme řešit jeho špatný zdravotní stav. Požádali jsme o pomoc chirurgickou ambulanci
bohumínské městské nemocnice, ale u pana M. nebylo nic zjištěno.
Byl pravděpodobně jen slabý z toho, že několik posledních dní nic
nejedl a ani chladné počasí a věk mu k dobré kondici nepřidali. Nastal
pro nás další, skoro neřešitelný problém. Jak zajistit pana M. po zbytek dne – nemůže chodit, my službu denního centra zavíráme ve 13.00
hod a noclehárnu otevíráme až v půl osmé večer. Co teď? Jak pomoROUŠKA 2/2014
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ci? Věděli jsme, že další pobyt na ulici by pan M. také nemusel přežít.
Tak jsme jednali. Obrátili jsme se na sociální službu v Ostravě, se
kterou máme velmi dobrou spolupráci a víme, že v těchto případech,
kdy klient nemá peníze, ale službu nutně potřebuje, nás nikdy nenechali „ na holičkách“. I teď přislíbili pomoc, takže jsme panu M. mohli nabídnout možnost řešení jeho situace s tím, že by se „dostal“
z ulice a mohl by začít jiný „normální“ život. Pan M. byl nadšený a
celou akci jsme společně naplánovali na druhý den.
Ostatní uživatelé se o pana M. postarali tak, že jej v invalidním vozíčku, který jsem obstarala, odvezli do místnosti na nádraží a večer jej
zase měli přivést do noclehárny. Pan M. ale zmizel. Na noclehárnu
večer nepřišel a pár dní se neobjevil. Takhle se to táhlo asi do Vánoc
s tím, že se pan M. objevil, domluvili jsme pomoc a odvoz do následné sociální služby a on raději na pár dní zmizel. Pochopili jsme, že
přání být v teple, klidu a pod střechou je spíš naše zbožné přání, než
přání pana M. Dohodli jsme se tedy, že když se pan M. opravdu rozhodne pro změnu, budeme mu opět připraveni pomoci. Ale teď už jej
do ničeho „nutit“ nebudeme. Pan M. byl rád, docházel do noclehárny,
denního centra, Oslavil s námi Vánoce, uložil si u nás část peněz
z důchodu. Když byly obě naše služby zavřené, starala se o něj jedna
uživatelka. Byla velice ochotná, ale časem ji přestalo bavit, že pan M.
neumí ocenit její snažení. Vždy v průběhu dne utekl a pak se nějak
objevil v noclehárně. Ráno ji opět žádal, aby jej na vozíčku odvezla na
nádraží. Začarovaný kruh.
S příchodem nového roku pan M. zmizel. Měli jsme strach, že se něco
přihodilo, ale pan M. opět jen začal žít svým starým způsobem života.
Takže když jedeme kolem nemocnice či po náměstí ve Starém Bohumíně, zkontrolujeme pohledem, že pan M. sedí na lavičce se svou
obvyklou dvoulitrovou láhví vína a je živý a zdravý. Pan M už našich
služeb nevyužívá, protože mu spíše vyhovuje pobyt venku. Pro nás
pracovníky je těžké přijmout jeho postoj k životu, rozhodnutí o svém
způsobu života. Respektujeme jej, i když občas máme pocit, že jsme
při naší práci někde udělali chybu a že se snad situace měla řešit jinak.
Zuzana Tonková, sociální pracovnice
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INFORMUJEME …
V Charitním domě pokojného stáří sv. Františka byla po čtyřech letech
dokončena celková rekonstrukce a výměna oken. Byla nainstalována
nová telefonní ústředna.
Dne 5.1.2014 to bylo pět let, co bylo uvedeno do provozu Denní centrum pro
osoby bez přístřeší.
Rozloučili jsme se tichou vzpomínkou s naší bývalou zaměstnankyní
paní Milenou Skovajsovou, která nečekaně zesnula.

NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI ! – 3. DÍL
Oddlužení (tzv. osobní bankrot)
Dlužníci stále častěji využívají řešení dluhů oddlužením, podmínky
stanoví insolvenční zákon. Oddlužení lze provést buď prodejem majetku, nebo splátkovým kalendářem v období 5-ti let (o způsobu rozhodují věřitelé).
Některé podmínky oddlužení
- jste schopen uhradit min. 30 % svých dluhů (osobám s nižším příjmem může vypomoci dárce)
- máte čistý trestní rejstřík
- máte dva a více věřitelů
- jste v úpadku (tzn. máte dluhy více jak 30 dnů po splatnosti a nejste
schopen je splácet) či jste v hrozícím úpadku
Výhody oddlužení
- odpuštění až 70 % dluhů
- zastavení exekucí
- pozastavení úroků a sankcí (dluh se dále nenavyšuje)
- oddlužení postihuje „pouze" příjmy nebo majetek
Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže jím
je sledován nepoctivý záměr, jestliže se zjistí lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.
Více informací o oddlužení na http://insolvencni-zakon.justice.cz/
Vaše otázky zodpovíme či insolvenční návrh Vám bezplatně sepíšeme
v Občanské poradně v Bohumíně (http://bohumin.charita.cz/obcanskaporadna/)
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