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MOGO A JEHO VÁNOCE
Spisovatel Paulo Coelho napsal jeden vánoční příběh o člověku, který
považoval Vánoce za zbytečný svátek. Rád Vám jej přiblížím. 1
Mogo je slušný a dobrý člověk, který hleděl pomáhat druhým,
v jednání vždy poctivý a čestný. Ale Vánoce neměl rád. Připadaly mu
spíš smutné než veselé. Vždyť činí tolik lidí smutnými, právě ty nejchudší a nejvíc zraněné životem. Lidi, kteří ztratili blízkého člověka
nebo se ocitli opuštění, samotní bez prostředků či bez lásky. Co je to
za nepravděpodobný příběh o Bohu, který se proměnil v člověka?
Nemohl pochopit, jak mohou být lidé tak prostoduší a o Vánocích
věřit, že Bůh sestoupil na zem jen proto, aby jim poskytl útěchu.
Když nastal předvečer oslav Kristova narození, jeho nejbližší – žena a
děti – odešli do kostela. Mogo zůstal v domě sám. Říkal si, že by to
bylo od něj pokrytectví, kdyby šel s nimi. Raději počká, až se vrátí.
Rozdělal oheň v krbu, usedl pohodlně na svou oblíbenou židli a dal se
do četby novin. Brzy ho vyrušil hluk za oknem a hned další a další.
Mogo vyběhl ven zaplašit nezvané vetřelce. Jakmile otevřel dveře,
uviděl hejno ptáků, kteří se ztratili v bouři a teď se chvěli zimou ve
sněhu. Jakmile zpozorovali osvětlený dům, snažili se vniknout dovnitř, ale naráželi jen na okenní tabuli, pohmoždili si křídla, takže ne1

Podle volného zpracování povídky „Come and Follow Me“ Paula H. Dunna.

ROUŠKA 6/2016

strana 1

mohli létat, dokud se jim nezahojí. Bylo mu jich líto a umínil si jim
pomoci. Ale jak? Garáž, svitla mu myšlenka. Zamířil ke garáži, rozsvítil světlo v domnění, že ptáci budou jako před tím následovat světlo
a do garáže se dostanou. Ale ptáci se nepohnuli. Asi mají strach, pomyslel si Mogo. Sebral kousky chleba a drobky vyznačil cestičku až
k osvětlené garáži. Snad se dají zlákat. Ale ptáci opět nic. Mogo rozevřel náruč a pokusil se je pobízet laskavým voláním, tu a tam některého jemně popostrčil, ale ptáci byli tím více neklidnější a zmateně pobíhali po sněhu a ztráceli zbytečně tu trochu sil, která jim ještě zbyla.
Mogo už nevěděl, co si počít. „Musíte mě mít za kohosi strašného,“
řekl nahlas. „Což nechápete, že ke mně můžete mít důvěru?“ A všecek
zoufalý zvolal: „Kdybych se teď mohl jen na několik málo okamžiků
proměnit v ptáka, pochopili byste, že vás chci opravdu zachránit!“
V tu chvíli zazněl kostelní zvon ohlašující půlnoc. A jeden z ptáků se
proměnil v anděla a zeptal se Moga: „Teď už chápeš, proč se Bůh
musil stát člověkem?“ A Mogo, v očích slzy, poklekl ve sněhu a odvětil: „Odpusť mi, anděli. Teď už chápu, že důvěřovat můžeme jen těm,
kdo se nám podobají a zakoušejí totéž co my.“
Tolik příběh.
Bez snahy přiblížit se pravé podstatě Vánoc, se nám tyto svátky mohou stát čímkoliv. Rozmařilým slavením i těžce zvládaným smutkem
či bohapustou prázdnotou. Událost Kristova narození není pouhým
dojímavým příběhem, mýtus kdesi v srdci lidstva. Je to nejzazší projev něžné Boží lásky, „žízně“ Boha po lásce člověka. Stejně jako klademe ve skrytu a s rozechvěním pod stromeček dárky pro své nejbližší, položil Otec v tu Noc do jeslí pro své milované děti (a kdo jím není
milován?) nejdražší dar svého Syna. Ve skrytu a s rozechvěním. Ve
skrytu, aby dar nevnutil, ale přece jím přivábil. S rozechvěním (jak tu
nemyslet na Ducha Svatého), že dar vzbudí zájem a lásku. Nelákal nás
na slasti života, nedonucoval nátlakem či hrozbou, ale rozhodl se získat si naši důvěru tím, že se stane jedním z nás. Že našimi hříchy a
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pády zraněný úděl vezme na sebe, polámaná křídla uzdraví rozepjatou
náručí na kříži. Jestli nemáme pocit, že se nás o Vánocích dotýká něco
z nebe, zůstanou dveře našeho srdce zavřené a Světlo Vánoc zazáří
někde jinde. A přece je budeme podvědomě hledat. Ale v čem?
Moji drazí, přeji vám ono rozechvění Vánoc, které probouzí srdce
k úžasu i vděčnosti. S důvěrou v Boží blízkost pak vstupme do nového
roku 2017.
Aleš Ligocký

VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY

Za požehnání pro všechny přátele
Charity Bohumín, kteří orodují
svými přímluvami a pomáhají
tak vytvářet
silného charitního ducha
KONKRÉTNÍ ÚMYSLY

 Za úspěšnou rekonvalescenci nemocného muže.
 Za těžce nemocnou ženu, aby našla cestu k Bohu.
 Za Boží pomoc pro muže, který se stará o těžce
nemocnou manželku
 Za všechny zaměstnance Charita Bohumín, aby ve své
práci vždy nalézali Boží přítomnost
 Za všechna lidská srdce, aby byla otevřena Božímu
slovu; nejen v čase Vánoc
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ĆTVRTÝ ROČNÍK NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY
Letos podruhé se pracovníci Charity Bohumín společně s kolegy
z Charity Český Těšín zúčastnili Národní potravinové sbírky, která letos
celorepublikově proběhla již počtvrté.
Opět jsme pořádali sbírku v supermarketu Kaufland Bohumín, a to
v soboru 12. listopadu od 8 hodin rána do 20 hodin večera. Naši zaměstnanci nakupující informovali o smyslu sbírky, pomáhali
s výběrem vhodných darovaných potravin a prezentovali sociální služby pracovníci Noclehárny sv. Martina a Denního centra pro osoby bez
přístřeší. Do těchto služeb také darované potraviny z části putovaly.
Zbylé potraviny pak dostanou maminky s dětmi z Azylových domů
Charity Český Těšín.
V celorepublikovém měřítku byla sbírka opět úspěšnější, než loni a
podařilo se vybrat 312 tun potravin. Je to o 76 tun více, než loni. Moravskoslezský kraj se umístil na třetím místě v množství vybraných
potravin v rámci celé České republiky. Naše místní sbírka pak „vynesla“ 1 200 kg potravin.
Jen pro informaci, jak bude s potravinami naloženo:
Denní centrum pro osoby bez přístřeší Charity Bohumín sice zajišťuje
jedno jednoduché jídlo denně svým klientům ve dnech pondělí až pátek, kdy je otevřeno, ale dary z potravinové sbírky můžeme trochu
jídelníček zpestřit
Některé z potravin, např. trvanlivý salám pak použijeme k přípravě
jídla o Vánočních svátcích.
Většina z nás o Vánočních svátcích bude se svými nejbližšími, ale klienti Denního centra a Noclehárny sv. Martina mají bohužel často své
nejbližší v ostatních klientech a zaměstnancích Charity Bohumín. Proto se každý rok o Vánočních svátcích snažíme o to, aby večery
v Noclehárně by zpříjemněny společnou večeří.
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A v neposlední řadě musíme připomenout, že i v dnešní době jsou lidé
a situace, kdy na jídlo prostě nejsou prostředky. Tam pomáhá potravinová sbírka také.
I za toto patří dík všem lidem, kteří letos přispěli zakoupenými potravinami do sbírky. Moc děkujeme také vedení řetězce Kaufland, který
na termín sbírky připravil velké množství slev právě na trvanlivé potraviny a tak umožnil dárcům „větší štědrost“. A já osobě děkuji za
příjemná setkání, kdy jsme od dárců přijali nejen potraviny, ale také
úsměv, pochopení a pochvalu za těžkou práci s lidmi bez domova.
Zdeňka Kniezková Brňáková
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE SV. FRANTIŠKU

I v pokročilém věku umí čert, Mikuláš a anděl vykouzlit úsměv. Náš
Domov sv. Františka navštívili v předvečer svatého Mikuláše naše
babičky a dědečky. Potěšili je, zazpívali, postrašili a přinesli pár sladkostí.
Stejně tak na nás nezapomněli pracovníci městského úřadu Bohumín a
a už tradičně přinesli drobné dárky našim klientům. Děkujeme Paní
Lysé, paní Ucháčové, panu Banertovi a panu Bruzlovi.

A tradičně dne 21. prosince zaměstnanci Domova sv. Františka
připravili pro své klienty vánoční posezení se společným obědem
(knedlíčková polévka byla opět prvotřídní) a s malým dárečkem
pro každého jen tak pro radost. Nejrásnější bylo společné zpívání
koled i lidových písniček.
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CHVÍLE HEZKÉ, ALE I K ZAMŠLENÍ
Přemýšlela jsem, zda se s milým čtenářem podělit o svou zkušenost,
která mě i po letech práce s klienty na okraji společnosti hodně překvapila.
Pravidelně, na výročí otevření Noclehárny sv. Martina, to je 21. listopadu, připravujeme my zaměstnanci slavnostní večeři pro klienty. I
letos jsme měli připravené maso na guláš a dopoledne jsme jej připravovali v Denním centru pro osoby bez přístřeší – přece jen, je toho
vždy velký hrnec. Někteří klienti pomáhali krájet maso, cibuli, podíleli
se na přípravách. Když bylo vše hotovo a guláš je už je dovařoval,
odešla jsem do kanceláře vyřizovat potřebné věci. Po deseti minutách, kdy jsem se vrátila do kuchyňky, mě čekal opravdu šok – třetina
masa z guláše byla pryč! Napadá mě, kdo z klientů si chtěl „přilepšit“,
ale nerozumím tomu proč? Vždyť jídlo bylo pro ně. A bylo ho opravdu
dost.
Smutná zkušenost, které při své práci často získáváme a někdy nás
napadá otázka, zda má naše práce smysl …
Ale pak přijdou Vánoce…
Z. Kniezková Brňáková

MŮJ PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍBĚH
„Pane J., kam jste zmizel v takové zimě, že jste tady přes týden nebyl?“
„Paní Maruško, ani se neptejte. Nebo možná jo. Řeknu vám, co se mi
stalo. Takový malý vánoční dáreček, předvánoční příběh….
Jednoho dne, když jsem šel z Charity, trochu naštvaný, zasmušilý a
přemýšlel, co s načatým dnem, zastavila mě na ulici jedna paní. Zeptala se mě, co jsem zač a jak se mi daří! Dali jsme se spolu do řeči. Řekl
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jsem jí po pravdě, jak to se mnou je. Řekl jsem jí, že jsem bezdomovec a že přespávám na Charitě!
Paní se mě zželelo a pozvala mě k sobě domů na kávu a kus řeči. Já
jsem se zdráhal, viděli jsme se poprvé. Nechal jsem se nakonec přemluvit a pozvání jsem přijal. Pozvala mě do svého bytu, uvařila kávu
a dali jsme se do řeči. Mluvili jsme dlouho a o všem možném. Hlavně
o životě a proč někdy bývá tak složitý a často krutý. Paní Dana, jak se
paní jmenuje, se nade mnou slitovala a, i když jsem od ní nic nechtěl a
ani neočekával, nabídla mi nocleh. Zprvu jsem odmítal, pak jsem se
nechal přemluvit. Nevím, jak to bude dál. Už jsem u Dany týden a až
čas ukáže, jak bude všechno dál. Je to krátká doba, prozatím si rozumíme a já děkuju někomu „nahoře“, že mi poslal krásný předvánoční
dárek a já po letech nejsem sám a bez střechy nad hlavou.“
Možnost, šance, výzva? Uvidíme. Ale určitě držíme všichni panu J.
palce a posíláme modlitbu, aby vše dopadlo, jak si sám nejvíc přeje.
Pan J., klient Denního centra pro osoby bez přístřeší

INFORMUJEME …
Dne 13.11.2016 zemřela obyvatelka našeho Domova paní Vítězslava Včelná. Přejeme klid její duši.


V pondělí 21. listopadu jsme s klienty Noclehárny sv. Martina při společné večeři a pátém výročí otevření noclehárny zavzpomínali na
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všechny naše bývalé klienty – ty, kteří opět našli své místo ve společnosti i ty, kteří už nejsou mezi námi.

Dne 17. Prosince oslavil své osmdesáté narozeniny papež František. Přejeme na dálku Boží požehnání, zdraví a stéle otevřené srdce pro všechny své děti.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

V lednu 2017 již tradičně a po sedmnácté, v rámci celorepublikové
charitativní akce Vás přijdou navštívit koledníčci Tříkrálové sbírky.
Tato sbírka je od svého počátku 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 charity Ostravsko – opavské podporujeme sociálněspolečenský rozvoj na Ukrajině a v Moldávie.
Vykoledovanou část sbírky, která zůstává v Charitě Bohumín, bychom
letos chtěli využít na postupnou obnovu termoizolace půdních prostoROUŠKA 6/2016
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rů v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka a na podporu provozu Denního centra pro osoby bez přístřeší.
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 2017. Tyto cukry
jsou vyrobeny speciálně na objednávku pro potřebu sbírky, může je
tedy od koledníčků získat pouze dárce příspěvku do Tříkrálové sbírky
2017. Vedoucí koledující skupinky pak má průkaz koledníka vydaný a
podepsaný biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem a
pokladnička je zapečetěná a podepsaná pracovníkem Městského nebo
Obecního úřadu.
Tříkrálová sbírka 2017 proběhne pod působností Charity Bohumín
tradičně v Bohumíně, Orlové, Dolní Lutyně, Věřňovicích, Rychvaldě,
Dětmarovicích a Doubravě a to ve dnech od 1.1.2017 do 15.1.2017.
Požehání koledníčků proběhne v jednotlivých farnostech koledovacích
oblastí na začátku sbírky. V Bohumíně pak v kostele Božského srdce
páně dne 1.1.2017 na mši svaté v 9.00 hodin, na kterou vás srdečně
zveme.
Děkujeme Vám občanům, za to, že nejste lhostejní k potřebám
dalších lidí, soucítíte s komplikovanými lidskými osudy a zůstáváte této sbírce i pro rok 2017 nakloněni.
S úctou Charita Bohumín
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
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PÁR SLOV NA ZÁVĚR ROKU…
Rok 2016 se blíží ke svému konci a nastává čas Vánočních večírků,
hodnocení úspěchů, neúspěchů. Přemýšlím-li v klidu kancelářského
křesla nad tím, co letošní rok přinesl, napadá mě jediná myšlenka. To,
že jsem ráda, že patřím do „firmy“ Charita Bohumín. Proč?
Je těžké popsat to, čeho si nejvíce vážím na svých spolupracovnících.
Lidskost, empatie, pokora, radost z malých věcí, úžasný přístup ke
klientům a zároveň krásný přístup sami k sobě navzájem. Vím, teď
milého čtenáře napadne, že je to nadsazené. Ale v situacích těžkých se
pozná, jaký kolektiv je. A v průběhu roku jsem poznávala, že lidé
v Charitě za sebou stojí, pomáhají si a atmosféra, kterou v naší „firmě“ máme, je úžasná. Není to běžné a neberu to jako běžný standard.
Naopak, moc děkuji všem pracovníkům Charity Bohumín, že umí
kolem sebe vytvářet klid, pohodou a důvěru.
Všem mý kolegům ze srdce přeji zdraví, Boží požehnání a jen vše
dobré do našeho dalšího společného roku. DĚKUJI.
Malé shrnutí, co se podařilo:
 Obnovili jsme zahradu u Charitního domu pokojného stáří sv.
Františka (chybí už jen lavičky ).
 Získali jsme další nemovitý objekt ve Starém Bohumíně, proto
můžeme v budoucích letech rozšířit své služby.
 Díky Městskému úřadu Bohumín máme v Noclehárně sv. Martina
nové ústřední topení.
 Na všech střediscích jsme postupně zvelebovali a zkvalitňovali
služby. Přežili a ustáli pár kontrol.
A co nás naopak čeká?
V první polovině nového roku bychom měli dokončit rekonstrukci
výtahu v Charitním domě pokojného stáří.
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CHARITA BOHUMÍN DĚKUJE ZA ROČNÍ SPOLUPRÁCI

MPSV

Moravskoslezskému
kraji

Městu Bohumín

Za finanční podporu na provozní a mzdové náklady.
Městu Bohumín, za finanční podporu provozu a výbornou
spolupráci, zejména pracovníkům sociálního a majetkového odboru.

Členům Charitní rady
Za pomoc, vedení a radu

Dětem z MŠ ve St. Bohumíně
za kulturní vystoupení pro seniory v našem Domově

Nadaci Živá paměť za finanční dotaci
Soukromým dárcům a dobrovolníkům,
kteří si nepřejí být jmenováni

Všem koledníkům
za obětavou účast v Tříkrálové sbírce
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