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DVA MRÁČCI 
 

Zase se přiblížil čas prázdnin a dovolených a jistě se těšíme na letní 

dny, na více sluníčka nebo i chladivý stín. Možná si vzpomeneme na 

chvíle, kdy jsme jen tak pozorovali oblohu a „hru“ oblak, mraků či 

mráčků. Jako děti jsme v nich jistě nacházeli postavy rytířů, prince-

zen, draků, zvířat a nejrůznějších obrazců. Snad nezaškodí si najít 

znovu chvíli času a místo televize pozorovat krásnou scenérii oblohy a 

přírody samé. Myslím, že je to uklidňující. Je pravda, že v současné 

době asi vyhlížíme dění na obloze ještě z jiných důvodů - v očekávání 

deště. Jak je potřebný pro nezbytnou vláhu, pro dobrou úrodu. Prosbu 

o déšť a hojnou úrodu bychom proto častěji měli vkládat do svých 

modliteb. 

V souvislosti s tím se mi vybavila scéna z První knihy Královské, kdy 

prorok Eliáš, který na příkaz Hospodina přivolal na zemi sucho, na 

Boží pokyn vyhlíží na hoře Karmel mráček, který by přinesl déšť. 

Posílá svého služebníka, ať se podívá nad moře, sám vkleče s hlavou 

mezi koleny. Když služebník nic neuvidí, posílá ho znovu, sedmkrát. 

Posedmé služebník hlásí, že vidí mráček jako mužskou dlaň. Eliáš 

posílá krále Achaba: „Jeď dolů, ať tě nestihne déšť.“ (1 Král 18,41-46)

   

Současně se v ten den četlo evangelium, ve kterém Ježíš nabádá své 

učedníky: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ,Nezabiješ.‘ Kdo by 

zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám, každý kdo se hněvá na své-

ho bratra, propadne soudu …“ A najednou se mi podařilo v těchto 

dvou scénách uvidět mráčky dva. 

RR  OO  UU  ŠŠ  KK  AA  
ročník 21                      číslo 3/18 
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Ten první tam někde nad mořem pod horou Karmel jako symbol a 

příslib vysvobození,  znamení naděje a Božího slitování. Bůh zůstává 

stále s námi a po všem těžkém, dává útěchu a život. 

Ten druhý v temném zákoutí našeho srdce, který se jmenuje hněv a ze 

kterého se může zrodit bouře, která zabíjí. Před ním Ježíš varuje. 

To, co oba mají společné, jsou především dvě věci. Rodí se nenápadně 

a mají schopnost růst.   

Ten první jako nenápadné znamení někde tam na obzoru moře bezna-

děje. Dá se zahlédnout jen na kolenou (v modlitbě), v pokoře, skloněni 

před Bohem jako Eliáš. A nestačí jen vjemy na první pohled, ale musí 

se vyhlížet stále, až sedmkrát (7 – číslo plnosti) nebo jak říká evange-

lium na jiném místě až sedmdesát sedm krát. Zkrátka neustávat, byť se 

vše zdá těžké a ztracené. Možná i toto léto prožijeme okamžiky ná-

ročné či přímo bolestné. Ale hledejme při nich ona znamení naděje, 

nad obzorem a možná i za obzorem dění, záchvěvy světla v temnotě, 

protože Bůh může ze všeho vydobýt pro nás dobro. A jestliže něco 

dopouští, jen proto, aby mohl obdarovat něčím větším, otevřít obzory 

jiné. 

Ten druhý vyrůstá nenápadně ze záchvěvu nesympatie, dotčení, pode-

zírání, rozladění i vadění, z odsouzení, nepochopení, …  z obláčků, 

které vnímáme jako normální reakci naší přirozenosti, naší povahy. 

Ale nedovolme, aby se začaly se spojovat a kumulovat v mrak hněvu, 

namířeným vůči druhému a nabitým energií, která má tendenci 

k záblesku zlého slova nebo i činu. Pamatujme na tuto zde nebezpeč-

nou schopnost růst. 

Když tedy budeme hledět na letní oblohu a pozorovat mráčky, prohá-

nějící se na ní, jak dovedou zastínit slunce, ale i propouštět a odrážet 

jeho svit jiným způsobem, jak dovedou růst i mizet, a pomysleme 

v souvislosti s výše řečeným, na ony dva zmíněné. Oba je dobré hned 

zpozorovat. Jeden proto, abychom nikdy neumdlévali v naději, druhý 

proto, abychom jej ihned rázně zahnali  ze svého srdce. 

Pokojné i útěšné letní dny přeje 

Aleš Ligocký 



ROUŠKA 3/2018                                                                                                           strana 3 

 

VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 

 

Za Boží pomoc při řešení všech letošních 

plánovaných projektů Charity Bohumín.  
 

 
 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za Boží pomoc pro mladého muže a maminku rodiny s dětmi, 

kteří na Boha zapomněli. 

 Za osobu se zdravotními obtížemi; o dar uzdravení. 

 Za porozumění v pracovním kolektivu, aby se neztrácela 

vzájemná úcta, pochopení, porozumění a pomoc. 

 

 

CHARITA BOHUMÍN ZÍSKALA AKREDITACI  

MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI 
 

Občanská poradna v Bohumíně poskytuje občanům  

akreditované služby v oblasti oddlužení zdarma. 

Služby v oblasti oddlužení (tzv. osobního bankrotu nebo insolvence) 

poskytujeme v poradně dlužníkům od samé plénky insolvenčního zá-

kona. Společně s dlužníky hledáme vhodné východisko z jejich ne-

příznivé finanční situace. Rozhodnou-li se využít možnosti oddlužení 

a splňují podmínky zákona, doprovázíme je v přípravě dokumentů, 

sepisujeme insolvenční návrh a odesíláme na Krajský soud. Doprová-

zíme dlužníky v průběhu celého řízení a jsme s nimi i po jeho skonče-

ní, pokud řeší doznívající potíže.  

Insolvenční zákon zvýšil ochranu dlužníků před placenými službami 

více či méně pochybných oddlužovacích společností a podvodných 
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agentur, které si za své ne vždy odborné služby inkasovaly tučné od-

měny od svých již tak předlužených klientů. 

Jako placenou službu mohou nyní návrhy sepisovat a podávat pouze 

advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci a to za max. 

odměnu 4.000 korun bez DPH, případně 6000 korun bez DPH při spo-

lečném oddlužení manželů.  

Bezplatně tyto služby poskytují neziskové organizace akreditované 

ministerstvem.  Do této kategorie spadá Charita Bohumín, která získa-

la akreditaci ke dni 14.6.2018. Charitní středisko "Občanská poradna v 

Bohumíně" je v této oblasti dlužníkům plně a zdarma k dispozici, ne-

váhejte se na poradnu 

obrátit.  

(Lucie Fábryová, ve-

doucí Občanské porad-

ny)  

 

 

 

 

 

Občanská poradna v Bohumíně je zároveň zapojena do Projektu Dlu-

hové poradenství, který je mimo jiné realizován za finanční podpory 

Československé obchodní banky, a.s. a Era Poštovní spořitelny již od 

roku 2007. 
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INSPIRACE U NEJPOVOLANĚJŠÍHO:   

STÁŽ PRACOVNÍKŮ V ŽAKOVCÍCH 

 

Obec Žakovce, která se nachází pod Tatrami, poblíž města 

Kežmaroku okouzluje příchozí svou krásou. Ale známá je pře-

devším díky charizmatickému, původně zemědělskému inžený-

rovi, nyní římskokatolickému knězi, otci Mariánu Kuffovi. Na 

místní polorozpadlé faře začal v roce 1992 budovat Resociali-

zační centrum pro muže bez domova, závislé na alkoholu, po 

výkonu trestu. Postupně vznikl i domov pro seniory a další služ-

by pro potřebné. Otec Marián je pro nás inspirací i vzorem. Pro-

to nabídka návštěvy Centra byla pro naše zaměstnance výzvou. 

 

Jednoho dne jsme dostali 

nabídku, jestli bychom se 

nechtěly zúčastnit tříden-

ní stáže na Slovensko. 

Této nabídce se nedalo 

odolat, a tak jsme sou-

hlasily, že pojedeme. Tě-

šily jsme se, že uvidíme 

něco nového, poznáme 

nové lidi….. 

První den jsme vyrazily na 

vlak. První problém byl, že 

vlak měl zpoždění, násled-

ně místní spoj do Žakovců 

byl zrušen.  Nakonec 

s pomocí místní ženy, jsme 

k večeru dorazili úspěšně  
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do cíle. V resocializačním centru jsme se seznámili s ostatními 

účastníky stáže. Přivítal nás zástupce centra Velekněze Krista 

pán Pavol Vilček. Následně nás ubytovali v budově, kde bydlí 

klienti. Pokoje byly určené pro dobrovolníky. K večeru jsme se 

všichni společně prošli do Vrbova, kde jsme měli možnost vidět, 

jak na okraji vesničky žijí lidé romské komunity. Tito lidé nemají 

žádné sociální dávky, žijí v rozpadlých staveních, všude kolem 

byl přítomný zápach, hromadné skládky. I když jsme kolem lidí 

jen procházeli, bez důvodu nám vulgárně nadávali. Touto částí 

jsme prošli velmi rychle. Při večerním posezení jsme napláno-

vali činnosti na další den. 

 

Druhý den ráno začalo společnou snídaní. Pak jsme se zúčast-

nily bohoslužby, na které, kromě nás stážistů, byli všichni klienti 

centra. Lidé stáli v uličkách, na chodbě. Bohoslužbu vedl du-

chovní, který zde byl právě na kontrole. Taky jsme zde měli 

možnost setkat se a mluvit s otcem Mariánem Kuffou. Prohlídli 

jsme si celé zařízení, klientskou část, hospodářskou část, pe-

kárnu, prádelnu, sesternu, kotelnu a objekty, které náleží 

k centru v obci. Také jsme se seznámili se způsobem sociální 

práce a fungováním celého zařízení.   

Po prohlídce areálu jsme měli s panem Pavolem Vilčekem od-

polední posezení, na kterém nám povídal o založení centra a 

starostech s chodem zařízení. 

Náš průvodce nám velmi rád 

odpovídal na všechny naše do-

tazy. Dozvěděli jsme se, že insti-

tuce je určená dospělým oso-

bám z celého Slovenska. Jsou 

zde osoby bez přístřeší, handi-
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capovaní a matky s dětmi. Celková kapacita je 150 mužů a 30 

žen. Klienti mají tři podmínky, aby mohli využívat služby centra. 

První, že je zde nulová tolerance alkoholu. Druhá, že musí pra-

covat a třetí, že klienty se nesmí stát recidivisté, kteří se dopus-

tili závažného trestného činu.  

V rámci pracovních terapií klienti kácejí a čistí lesy, staví budo-

vy, domy, kapličku, chovají dobytek, dláždí chodníky, čistí cihly 

po demolicích, pečují o okrasné zahrady, pole. 

 

Volné chvíle tráví klienti ve vel-

ké kulturní místnosti. Zde se 

slaví narozeniny, svatby, veške-

ré svátky, ale i diskotéky. Míst-

nost je vybavena nábytkem, 

který dostávají od různých insti-

tucí, ale také od lidí z okolí. Na 

stěnách jsou obrazy, které ma-

lovali klienti. Centrum se také stará o své zemřelé. Pokud ze-

mře klient např. v nemocnici, je tělo vydáno zařízení. Za zemře-

lého se koná mše, tělo v rakvi je odneseno klienty na vlastní 

hřbitov a uloženo do země.  

 

K večeru jsme měli mož-

nost podívat se na všech-

na zvířata, která zde cho-

vají. Prohlídli jsme si pra-

sata, krávy, pštrosy, kozy. 

Chovají zde také tažní 

koně, kteří pomáhají 

v lesích, ale taky koně, 

kteří jsou k dispozici dě-

tem, návštěvám, dobro-
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volníkům. Ti odvážnější ze stážistů se mohli projet a ti méně 

odvážní jen pózovali.  

Poslední třetí den po společné snídani jsme se rozloučili 

s klienty, pracovníky i ostatními stážisty a všichni jsme se vydali 

na cestu domů. Z průběhu stáže jsme vytvořily prezentaci, aby-

chom se o své zážitky mohly podělit s kolegyněmi a kolegy 

z denního centra a noclehárny. Na výlet do Žakoviec máme 

překrásné vzpomínky, spoustu inspirace pro vlastní práci a 

všem, kdo by se tam chtěli podívat, vřele doporučujeme.  

 

Karin Vitová a  Jana Spáčilová, pracovnice Denního centra pro osoby 

bez přístřeší a Noclehárny sv. Martin 

 

 

 

BENEFIČNÍ KONCERT  

NOVOBOHUMÍNSKÉ SCHOLY A PAVLA HELANA 

 

Charita Bohumín děkuje členům Novobohumínské Scholy, panu Pavlu 
Helanovi, otci Pavlovi a především všem návštěvníkům benefičního 
koncertu dne 31.5.2018 v kostele Božského srdce Páně v Novém Bo-
humíně. 

Určitě mi všichni dají za pravdu, že to byl moc krásný umělecký záži-
tek  a atmosféra v kostele nepopsatelně příjemná  

Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 13 450,- Kč a 30 Euro jsme 
použili na zakoupení laviček do relaxační zóny zahrady u Charitního 
domu pokojného stáří sv. Františka ve Starém Bohumíně. 

 

Děkujeme. 
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ZVEME VÁS…. 

 
Charita Bohumín – výstava 

Charita Bohumín ve spolupráci s bohumínským 

fotoklubem K3 

zve na výstavu fotografií, 

která se uskuteční 

ve dnech 2.7.2018 až 31.8.2018 

ve foyer kina K3 Bohumín. 

Výstava bude zahájena vernisáží 

ve foyer 2.7.2018 v 18 00 hodin. 

 

Výstava pootevírá dveře do světa 

služby sociálně potřebným občanům, 

starým a nemocným lidem v našem okolí, 

kterou Charita v našem městě poskytuje 

již 21. rokem. 

 

Srdečně zveme širokou veřejnost. 
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POMOZTE DOBRÉ VĚCI 

 

Jak jsme již v předešlých číslech průběžně informovali, Charita Bo-
humín plánuje v příštím roce otevření nového centra pro odlehčovací 
službu. Zakoupila a opraví pro něj bývalý objekt cizinecké policie 
ve Starém Bohumíně. V souvislosti s posílením sociální služby připra-
vila průzkum. 

Odlehčovací služba už dnes v Bohumíně funguje, ale její kapacita není 
dostatečná. Nové zařízení Charita Bohumín vybuduje s pomocí evrop-
ské dotace Místní akční skupiny Bohumínsko. 

Zařízení bude určeno lidem z území MAS Bohumínsko pečující v jejich 
přirozeném prostředí o osoby starší 18 let se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  

Posláním odlehčovací služby Charity Bohumín bude poskytovat 
po dobu zpravidla od jednoho dne po tři měsíce péči těmto osobám 
se sníženou soběstačností, kdy není o ně možné pečovat v jejich do-
mácím prostředí, kde o ně běžně pečují jiné osoby. 

Charita Bohumín připravila dotazník, který mapuje potřeby a přání 
lidí, kteří pečují o své blízké. 

Dotazník můžete vyplnit elektronicky na webových stránkách Chari-
ty Bohumín: www. bohumin.charita.cz 
nebo písemně v přiložené tištěné verzi dotazníku.  
 
Ten pak můžete osobně přinést, vhodit do schránky nebo odeslat na 
Charitu Bohumín,  Štefánikova 957, Bohumín, případně na kterékoliv 
její středisko. 
 

Předem moc děkujeme za váš zájem a pomoc. 

 


