ROUŠKA
ročník 18

číslo 6/15

Vydává Charita Bohumín, Štefánikova 957, Bohumín
tel: 596 013 606, mobil: 736766021, email : bohumin@charita.cz

VÁNOČNÍ LÁSKA
Tak je nazván příběh jedné rodinky, jak ji zachytil ve své knize Je tu přece
Ježíšek Eduard Martin.
Bylo to za války. V době, kdy každý kousek jídla byl vzácností. Rodiče se
synem zasedali ke štědrovečernímu stolu. Tatínkovi se podařilo od bohatého
statkáře z venkova za stříbrnou špičku na cigarety a manželčin snubní prsten
pořídit nějaké brambory. Museli si je rozdělit na několik dní tak, aby zbyly
ještě na vánoce. A tak se radovali už jen z jejich vůně, stoupající o onom
Štědrém večeru z talířů. Vůně vábivější nad cokoliv jiného. Otec, matka a
malý syn sedí společně u stolu. Tu maminka pro něco odběhne. A syn pozoruje, jak tatínek sune ze svého talíře trochu brambor na talíř maminky.
Urovnává je, aby přibylé brambory neupoutaly hned pozornost… a pak si
klade prst na ústa.
„Pst,“ usmívá se na syna a ten pochopí, kývne, a oba dva se tichounce smějí,
mlčí.
Maminka se vrací a pokračuje v jídle. Náhle se zarazí. Dívá se na svůj talíř.
Přemýšlí.
„Nedošel by ses podívat, jestli je to víno už připravené?“ obrací se na manžela. Měli poslední láhev vína ještě z předválečné doby a šetřili si ji po celý
rok na štědrovečerní stůl.
Když manžel odešel, manželka nenápadně přesunula ze svého talíře brambory na jeho. Syn ji užasle pozoroval. Ale matka si položila významně prst na
rty.
Usmála se.
Syn pochopil.
Usmívali se na sebe s maminkou. Byli spiklenci spojení úsměvem.
Tatínek se vrátil a v rukou nesl láhev vína. Otevřel ji a naléval manželce i
sobě.
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Pak usedl ke stolu. Podíval se na svůj talíř. A dal se do smíchu.
Manželka zrudla.
„Děkuji,“ řekl tatínek a vracel brambory ze svého talíře na její a smál se,
…..smál…
„Děkuju,“ řekla měkce jeho žena. Naklonila se a políbila ho. A sesunula
brambory – „brambory navíc“ – na talíř jejich malého, věčně hladového
dítěte.
A pak si připili.
„Na to, abychom se všichni u nás pořád tak měli rádi, jako v tenhle štědrovečerní čas,“ řekl tatínek.
Tento příběh se stal bohatstvím jejich rodiny. Dnes jej vypráví tehdejší malý
kluk svým vlastním dětem. Snaží se jim předat jeho světlo, světlo jedněch
vánoc v chudobě, které tak nečekaně zazářilo v očích i v srdcích všech.
Tolik příběh. Mne oslovil svou krásou, prostotou i pravdivostí. Ti tři
s úsměvem, se srdcem nakloněným jeden k druhému, skrze prostá a neokázalá gesta, si dokázali vytvořit láskyplné vánoce. Člověk nemůže zůstat lhostejným, prožije-li obdarování láskou. Ale k tomu musí nejprve sám své srdce
láskou otevřít. Bůh, který o betlémské noci sestoupil mezi nás, stále čeká u
dveří našeho srdce. Nakloněn svou milosrdnou láskou člověku, z jesliček
s úsměvem vztahuje své ručky a touží se stát příběhem našeho života, života
našeho manželství či rodiny. Nepřehlédněme toto nenápadné gesto lásky, ale
předávejme je dál, do hlubin vlastního srdce i do vztahů našich blízkých,
třeba těch, se kterými se setkáváme u štědrovečerního stolu.
Požehnané svátky vánoční, milost, pokoj a milosrdenství v novém roce 2016
přeje
Aleš Ligocký

VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY

Abychom vánoční poselství lásky a pokoje uměli
přinést i těm, kdo se cítí osamělí, opuštění a zapomenutí a to nejen v práci, ale i v osobním životě.
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KONKRÉTNÍ ÚMYSLY
 Za všechny zaměstnance i klienty Charity Bohumín
 Za pokoj a mír na celém světě
 Za lidská srdce, aby byla otevřená pro snahu o poznání velikosti Boha otce i jeho přítomnosti Otce v našich životech
 Za lásku, pochopení a Boží přítomnost mezi námi všemi
 Za příští rok 2016. Aby naše práce byla tvořena k obrazu Božímu
TŘETÍ ROČNÍK NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY
Charita Bohumín se letos přidala k celorepublikové potravinové sbírce, která proběhla v sobotu dne 21.11.2015. Sbírka byla zaštítěna Charitou Český Těšín, jako našim partnerem a sběr potravin probíhal
v Kauflandu Bohumín.
Celorepublikovou potravinovou sbírku již třetí rok organizuje Byznys
pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a
Armádou spásy.
Během celého dne od 8.00 hodin do 20.00 hodin mohli zákazníci
Kauflandu darovat trvanlivé potraviny do košíků za pokladnami, u
kterých byli zaměstnanci Charity Bohumín a český Těšín. Ti také o
sbírce zákazníky informovali a pomáhali při případném výběru vhodných potravin.
Potravinová pomoc je určena lidem v nouzi v našem kraji. Jde o klienty sociálních zařízení a charitativních organizací, jejichž životní situace je natolik tíživá, že si nemohou potraviny zajistit vlastními silami.
Naše Bohumínská sbírka byla určena konkrétně pro dvě zařízení Charity Bohumín – Denní centrum pro osoby bez přístřeší a Noclehárna
sv. Martina a pro Azylový dům pro matky s dětmi Charity Český Těšín.
Výnos naší sbírky byl přibližně 750 kg potravin. Část těchto potravin
bude použita do vánočních balíčků pro klienty našich zařízení.
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Všem dárcům moc děkujeme.
A malý postřeh na závěr: nejštědřejší bývají lidé, kteří sami mají „
málo“; maminka na mateřské dovolené, pán v důchodu …
INFORMUJEME …
Od 1. prosince jsme do naší „Charitní rodiny“ přivítali novou klientku paní Barbaru Czernou a od 18. prosince paní Alžbětu Augustýnkovou. Přejeme jim ze srdce, aby u nás našly klid, pohodu a Boží
přítomnost.
Dne 29.listopadu 2015 jsme se navždy rozloučili s paní Františkou
Kowalovou. Přejeme věčný pokoj.
Charitní šatník bude od 15.12.2015 do 10.1.2016 uzavřen. Vedoucí
charitního šatníku paní Anna Kulová pro zajímavost dodala statistické údajem prodeje z charitního šatníku za období čtyř posledních
let:
rok 2015
78 311,- Kč
rok 2014
74 936,- Kč
rok 2013
76 702,- Kč
rok 2012
80 125,- Kč
Příjmy z charitního šatníku pokryjí mzdy zaměstnanců a částečně
uhradí provozní náklady šatníku – elektřina, topení, vody, odpad …
Otevírací doba Občanské poradny na konci roku bude upravena: otevřeno bude do 22.12.2015. V novém roce bude poradna opět beze
změn fungovat od 4.1.2016.

KONFERENCE PRACOVNÍKŮ CHARIT ČESKÉ REPUBLIKY
POPRVÉ V OSTRAVĚ
Celostátní zdravotnická konference zdravotní péče Charity Česká republika se v Ostravě uskutečnila poprvé, a to ve dnech 11. a 12. listoROUŠKA 6/2015
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padu 2015. Účast přijalo dvě stě účastníků, kteří se sešli v hotelu
v Clarion v Ostravě – Vítkovicích. Záštitu nad akcí převzal biskup
ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz i náměstek
primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňek Pražák.
Do Ostravy přijeli zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb Charit
z celé republiky, včetně nejvyššího managementu. Vzdělávali se na
téma péče o potřeby zdravotnického pracovníka v charitní službě.
Kromě odborníků z České republiky přijela tlumočit svou zkušenost
také zástupkyně Vídeňské charitní centrály.
Celou konferenci provázela příjemná atmosféra, charitní duch a zároveň vzájemná podpora pro další práci. 

VÝROČÍ A VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Jak už jsme avizovali v předešlém čísle Roušky je konec roku vždy
provázen připomenutím výročí otevření jednotlivých služeb.
Dne 13. listopadu jsme si připomněli 17. výročí vzniku Charitního
domu pokojného stáří sv. Františka s naší první službou, a to domova
pro seniory. Dne jsme si příjemně užili v přítomnosti otce Pavla
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Cieslara, který na začátku oslavy sloužil Mši svatou, kterou koncelebroval s otcem Janem Boskem. Ke společnému posezení a popovídání se pak připojil také otec Kalikst.

Hned o týden později jsme si připomněli 4. výročí otevření Noclehárny sv. Martina. Klienti především přivítali posezení s dobrým a hlavně
teplým jídlem.
V pátek 18. prosince, jako každý rok uspořádali zaměstnanci sv. Františka vánoční posezení s klienty. Společný oběd, společný zákusek a
kávička a pak společné rozbalování vánočních dárků. Zúčastnili se
také rodinní příslušníci a myslím, že předvánoční atmosféra byla nádherná a všichni jsme si ji pospolu užili.
Společné posezení se společným obědem chystáme také pro klienty
Denního centra pro osoby bez přístřeší. I oni budou obdarování praktickými dárky, především jídlem a drogerií. Na bramborový salát a
řízky se už všichni těší a přijdou se na nás podívat i naši bývalí uživatelé.
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OBČANSKÁ PORADNA POMÁHÁ DLUŽNÍKŮM
Předvánoční čas je dobou nakupování, mnozí neváhají a vánoční nákupy rozjíždějí na dluh.
Pokud tuto variantu zvažujete anebo již jste v potížích se splácením
půjček, poradí Vám pracovníci Občanské poradny v Bohumíně, každý
den v týdnu a zcela zdarma.
"Řešíme zde nejen drobné dluhy, ale i obtížné situace předlužení, exekuce, osobní bankrot, provázíme dlužníky v jejich životních situacích
spojených s finanční krizí. Dluhy nezřídka berou lidem spánek, klid,
způsobují lživé hádky mezi partnery, mnohdy ústí i k myšlenkám na
sebevraždu. Nebojte se o své tíživé finanční situaci mluvit." říká Lucie
Fábryová, vedoucí poradny.
Poradci jsou vázáni mlčenlivostí, konzultace probíhá zdarma, diskrétně v prostorách poradny v Bohumíně na ulici Štefánikova 957. Telefonní linka: 596 016 715 a mobil: 739 002 717. Dotazovat se můžete
také emailem: opbohumin@seznam.cz. Otevírací doba poradny: po, st
8-12 a 13-17, út, čt 8-12, pá 8-11 hod. Web: bohumin.charita.cz/obcanska-poradna/.
Lucie Fábryová, vedoucí Občanské poradny v Bohumíně
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
V lednu 2016 již tradičně a po šestnácté, v rámci celorepublikové charitativní akce si Vás dovolí navštívit koledníčci Tříkrálové sbírky. Chtěli
bychom využít této možnosti a podat o naší sbírce více informací. Tříkrálová sbírka je již šestnáct let zaměřena na pomoc lidem, kteří si sami poradit nedovedou. V případě Charity Bohumín se jedná především o seniory, osoby bez domova, sociálně slabší rodiny, osoby v krizových situacích.
Z vykoledovaných prostředků z 65-ti procent financujeme potřebné věci
v Charitě Bohumín a 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
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charity ostravsko – opavské podporujeme sociálně-společenský rozvoj na
Ukrajině a v Moldávii.
Vykoledovaná část sbírky, která zůstává v Charitě Bohumín bude tentokrát použita na rekonstrukci výtahu v Charitním domě pokojného stáří sv.
Františka.
A opět 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 Tříkrálové sbírky s rokem konání sbírky a informacemi o této
sbírce. Tyto cukry jsou vyrobeny speciálně na objednávku pro potřebu
sbírky, může je tedy od koledníčků získat pouze dárce příspěvku do Tříkrálové sbírky 2016. Vedoucí koledující skupinky pak má průkaz koledníka vydaný a podepsaný biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem a pokladnička je zapečetěná a podepsaná pracovníkem městského či obvodního úřadu oblasti, ve které je koledováno.
Tříkrálová sbírka 2016 proběhne v tomto regionu pod působností Charíty
Bohumín tradičně v Bohumíně, Orlové, Dolní Lutyně, Věřňovicích, Rychvaldě, Dětmarovicích a Doubravě a to ve dnech od 1.1.2016 do
14.1.2016.

Požehnání koledníkům
V neděli 3. ledna 2016 v 9.00 hod v kostele v Novém Bohumíně bude
při mši sv. požehnáno všem koledníkům Tříkrálové sbírky. Další farnosti budou žehnat koledníkům při první bohoslužbě v roce 2016.
Zveme k účasti všechny věřící s prosbou o modlitbu na úmysl letošní
Tříkrálové sbírky.
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Děkujeme Vám občanům, za to, že nejste lhostejní k potřebám dalších
lidí, soucítíte s komplikovanými lidskými osudy a zůstáváte této sbírce i
pro rok 2016 nakloněni.
Hledáme koledníčky
Budeme upřímně rádi, když se připojíte jako dobrovolníci Tříkrálové sbírky
a pomůžete nám s koledováním. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na
telefonním čísle 596 013 606, 736 766 021 nebo na
info@bohumin.charita.cz
S úctou Charita Bohumín

MALÉ OHLÉDNUTÍ
Opět se sešel rok s rokem a naskýtá se možnost rekapitulovat, co se nám
letos podařilo a naopak zda je něco, co jsme nestihli či nezvládli.
Pět našich služeb funguje dobře. Postupně se rozvíjejí a my se snažíme o to,
abychom neustále zvyšovali jejich kvalitu. Pod vedením odborníků pracujeme na Standardech kvality poskytovaných služeb ve všech svých zařízeních.
Snad právě proto nás nečekaně v listopadu navštívila Inspekce poskytování
sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí v domově pro seniory ve sv. Františku. Všichni zaměstnanci se jí zhostili se ctí a kvalitu služby
jsme obhájili.
V Charitním domě pokojného stáří sv. Františka v domově pro seniory letos
přibylo 8 nových uživatelů a stejný počet nás opustil. Odlehčovací službu
jsme poskytli k dnešnímu dni 21 lidem.
Změny v pracovním kolektivu? Sestra Klára byla „převelena“ na Slovensko
do města Svit, kde bude otevírat nově vznikající sociální službu. V listopadu
jsme přijali novou sociální pracovnice paní Michaelu Mičovou. Sestře Kláře i
Míši přejeme jen vše dobré.
A co se nám nepovedlo? Nebyla obnovena relaxační zóna před budovou sv.
Františka. To nás čeká v dalším roce.
Denní centrum pro osoby bez přístřeší a noclehárna sv. Martina se potýkají
s běžnými věcmi, které bezdomovectví přináší. Alkohol, zpřetrhané osobní
vazby, paraziti …
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Máme velkou radost z několika úspěchů: dva naši klienti, kterým jsme pomohli na ubytovnu, dostali svůj byt a na podzim letošního roku se vzali.
Starší paní, která již několik let propadala alkoholu a zároveň klesla na své
vlastní dno, absolvovala léčbu, našla si s naší podporou práci a byt. Mladý
muž, kterému jsme před třemi lety pomohli z „pod mostu“, letos ze cvičného bytu postoupil do svého vlastního bydlení.
Podařilo se nám omezit okrádání našich uživatelů některými z obyvatel Bohumína. To by se nám nevedlo, kdybychom nenavázali spolupráci
s Městským úřadem, Úřadem práce, Českou poštou a Městskou policí. Moc
si této spolupráce vážíme a ceníme.
Občanská poradna je už rok k dispozici klientům všech pět dní v pracovním
týdnu. A je opravdu využita. Nejčastější problémy, které poradna řeší, jsou
především v oblasti dluhů a jejich splácení. Stabilní tým zaměstnankyň odvádí velmi kvalitní práci v oblasti poradenství a také bezplatného oddlužování.
Nejen jednou za rok, ale denně si uvědomuji, jak práce v Charitě Bohumín
bez podpory jednotlivých zaměstnanců s osobním přístupem, nasazením,
hodnotami a vlastnostmi, nemůže fungovat. Také lidé z úřadů, okolních
organizací, příznivci charitního díla povyšují naši spolupráci na dílo společné.
Nebýt pracovníků sociálního odboru Městského úřadu pod vedením pana
Daniela Ucháče, Městské policie v Bohumíně v čele s panem Karlem Vachem, pracovníků České pošty a paní Zdeňky Srčinové, pracovníků Úřadu
práce v Bohumíně, sociální pracovnice z Bohumínské městské nemocnice
paní Tamary Kolarčíkové a nespočtu dalších lidí, věci by se nedařily, jak mají.
Jejich podpora při často nelehké práci nás posouvá dál.
A co je ještě při mé vlastní práci také velmi důležité? Je to pomoc členů
Charitní rady, kdy radou, podporou i pomocí usnadňují mou práci. Moc si
toho vážím.
Všem lidem jakkoli spojeným s prací Charity Bohumín opravdu ze srdce
děkuji a přeji klid, pokoj a Boží požehnání v dalším společném roce.
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka Charity Bohumín
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