
ROUŠKA 2/2017                                                                                                           strana 1 

                                                           

Vydává  Charita Bohumín,  Štefánikova 957,  Bohumín  

                                         tel: 596 013 606, mobil: 736766021, email : info@bohumin.charita.cz  

 

100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ 
 

Během letošního roku si připomeneme sté výročí zjevení Panny Marie 

v portugalské Fatimě. Třem prostým dětským duším, desetileté Lucii 

Santosové, jejímu bratranci a sestřenici, devítiletému Františkovi a 

sedmileté Jacintě Martovým, svěřila v rozmezí od 13. května do 13. 

října 1917 tři tajemství a především výzvu k pokání, k obrácení a 

modlitbě. Před samotným zjevením Panny Marie se dětem dostalo 

zjevení anděla, který je povzbuzoval k úctě k Bohu, eucharistii a učil 

modlitbě: 
 

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. 

Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v 

Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ 
 

Oslava mariánského jubilea je novou příležitostí uposlechnout hlas 

naší milující Nebeské Matky, která s mateřskou starostlivostí hledí na 

život svých dětí a touží je přivést blíže k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

i ke svému Neposkvrněnému Srdci, které Bohu nikdy nic neodepřelo. 

Jak píše kardinál Ratzinger (pozdější papež Benedikt XVI.) Fatimské 

zjevení nepřináší žádná vzrušující zjevení o konci světa či o směřová-

ní dějin, ani nechce ukojit pouhou zvědavost po skutečnostech za hra-

nicí poznatelného světa, ale je především výzvou, abychom s novou 

naléhavostí zaslechli Ježíšovo volání: „Obraťte se a věřte evange-

liu!" (Mk 1,15) Chtějme právě v tomto smyslu prožít jubilejní marián-

ský rok, se vším, co nám nabídne a přinese. Možná i s vědomím, že 

svět, se znovu noří do temnoty hříchu, stojí na pokraji dalších váleč-

ných konfliktů a zdá se, že zlo je silnější než Boží milost a dobrota.  

RR  OO  UU  ŠŠ  KK  AA  
ročník 20                      číslo 2/17 
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Nad tím vším ať znovu zazní nadějné Mariino poselství:  „Mé Nepo-

skvrněné Srdce zvítězí.“  
 

Abychom tomu správně porozuměli, dejme ještě jednou prostor kardi-

nálu Ratzingerovi: 

 Co tento výrok znamená? Srdce otevřené Bohu, očištěné kontem-

plací Boha, je silnější než pušky a jakékoliv zbraně. Mariino ,fiat', 

slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, protože na tento svět přived-

lo Spasitele a díky tomuto "Ano" se Bůh mohl stát člověkem v na-

šem prostoru, a zůstává tak navždy. Vidíme a zakoušíme stále, že zlo 

má v tomto světě moc. Má moc, protože naše svoboda se stále odvra-

cí od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh má lidské srdce, a obrátil 

tak svobodu člověka k dobru, k Bohu, nemá svoboda v konání zla 

poslední slovo. Od té doby platí slova: "Ve světě budete mít soužení. 

Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět" (Jan 16,33). Fatimské 

poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu. 
 

Srdce otevřené a blízké Bohu, je silnější než jakékoliv zbraně. Je to 

srdce, které se chce podobat Srdci Ježíšovu, jež je tiché a pokorné, 

plné lásky, i Srdci Mariinu, které Bohu nic neodepřelo. Ale toto srdce 

bude stále pokoušeno mocí zla, které je chce odvést od Boha a s ním i 

svět, ve kterém žije. V tomto boji volejme k Panně Marii slovy mod-

litby sv. Jana Pavla II. (úryvek modlitby 
1
): 

 

Ó Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se 

tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými ne-

změrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k 

budoucnosti.  

 

   Od hladu a války, - vysvoboď nás!  

   Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhoko- 

   liv druhu války, - vysvoboď nás!  

   Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, -  vysvoboď    

   nás!  

   Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, -  vysvoboď  

                                                 
1
 Během jubilea rodin svěřil papež JP II. Panně Marii všechny lidi a národy, 

v Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Vatikán 1984, 775-777. 
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  nás!  

   Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a 

   mezinárodním životě, -  vysvoboď nás!  

   Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, -  vysvoboď  

   nás!  

   Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, -  vysvo- 

   boď nás!  

   Od ztráty povědomí o dobru a zlu, -  vysvoboď nás!  

   Od hříchů proti Duchu svatému, -  vysvoboď nás!  

    

Přijmi, ó Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné 

utrpení národů! Pomoz nám mocí Ducha svatého překonat každý 

hřích, hřích člověka a ,hřích světa', hřích v jakémkoliv jeho proje-

vu.  

Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykou-

pení, moc milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení 

lidí! Ať se v Tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje! 

 

Aleš Ligocký 
 

 

 

 

VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 
 

Za Boží pomoc při řešení projektů  

Charity Bohumín,  

především nového charitního domu. 
 

 

 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za úspěšnou rekonvalescenci nemocného muže. 

    Za Boží pomoc na cestě životem pro mladého muže. 

   Za všechny narozené i ještě nenarozené děti. Ať je celým 

          jejich životem provází Boží přítomnost. 
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PROJEKT „ŽIVÁ PAMĚŤ“ 

 

„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, 

učitelkou života a poslem minulosti.“  

 M. T. Cicero 

Od července roku 2014 byl Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 
zapojen do projektu „Živá paměť“ v součinnosti s německou nadací 
Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ). Díky této na-
daci vznikla nové forma spolupráce mezi nevládními organizacemi 
činnými v oblasti péče o seniory v České republice, se zvláštním za-
měřením na potřeby osob pronásledovaných nacistickým režimem. 

Ke spolupráci byla přizvána Charita Česká republika, která je největ-
ším nestátním poskytovatelem sociální péče a zdravotnických služeb 
v ČR a tak se do projektu dostala i Charita Bohumín. Projekt 
30.4.2017 skoro po třech letech končí a já bych mu chtěla věnovat 
pár řádků. 

Díky tomuto projektu jsme byli drobnou měsíční částkou podporová-
ni v tom, abychom mohli rozvíjet a zdokonalovat aktivizační činnost a 
volnočasové aktivity pro naše klienty v domově sv. Františka. Možná 
si z předešlých čísel Roušky pamatujete, jaké aktivity jsou pro naše 
klienty pořádány – canisterapie, divadelní představení, nácviky pamě-
ti, nácviky jemné motoriky díky speciálním pomůckám... Ne, že by-
chom tyto aktivity začali nabízet až se vstupem do projektu; spíše 
nám projekt pomohl se směrováním naší práce. A také jsme měli 
možnost ujistit se, při dvou společných setkáních v Praze 
s organizacemi, které byly do projektu také zapojeny, že „to děláme 
dobře“. 

Ale to není to, co mě nejvíce zaujalo, oslovilo. 72 let po válce jsme si 
připomněli to, čím naši klienti museli velmi často projít. Nebyly to jen 
koncentrační tábory, internační tábory, pracovně – výchovné tábory, 
odvody mužů z našeho území do německé armády proti jejich vůli, 
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perzekuce rodin, ale i nucené nasazení na práci do Německa ve velmi 
tvrdých podmínkách, nucené nasazení na práci na našem území do 
zemědělství, těžkého průmyslu a podobně. Docházelo k tomu, že čas-
to zůstávaly maminky samotné s dětmi – musely rodinu živit, vycho-
vávat, starat se o rodinu – prostě „mámatáta“. To se také hodně po-
depsalo na této generaci.   

Když jsme si vyměňovali na našem posledním setkání zkušenosti 
z charitních zařízení po celé České republice, shodli jsme se na tom, 
že tato generace tím, co prožila, je „tvrdší“, ale jen tak něco ji nepo-
razí. 

Nadace „Živá paměť“ vytváří také výukové programy z rozhovorů a 
vzpomínek přeživších, ze kterých jde často „mráz po zádech“. Odkazy 
na webové stránky 
www.nuceneprace.cz, 
www.zivapamet.cz. Opravdu to 
stojí za to; především pro gene-
race příští. 

Děkujeme nadaci Živá paměť za spolupráci! 

 

 
 
 

Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka Charity Bohumín 

 

Nezávisle na projektu a zároveň trochu záměrně jsme pro 
naše klienty v Domově sv. Františka připravili akci, kterou 
jsme nakonec nazvali „Dopoledne plné vzpomínek“ . 

 

Začátkem měsíce dubna začala v Charitním domu pokojného stáří sv. 

Františka plánovaná realizace evakuačního výtahu. Symbolicky jsme 

http://www.nuceneprace.cz/
http://www.zivapamet.cz/
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chtěli ukončit jednu etapu Domova, a proto jsme dne 28. 3. 2017 

uspořádali společnou akci pracovníků a klientů.  

Pro klienty jsme připravili prezentaci historických snímků Bohumína 

a jeho městských částí. Nejdříve jsme promítali film o historii města 

Bohumín, pak jsme si společně prohlíželi dobové fotografie 

z Bohumína.  

Bylo úžasné sledovat úsměvy na tvářích našich klientů, když se vrace-

li do svých dětských a mladých let a když viděli na fotografiích místa, 

jim tak důvěrně známá. Pro nás „mladší“, to byla místa, která už jsme 

neznali, a babičky se rozpovídaly a vzpomínaly, jak místa z fotek kdy-

si vypadala, kde to vlastně bylo, jaké tam byly obchody … atd.   

Ale aby atmosféra tohoto dopoledne nebyla jen nostalgická, rozhodli 

jsme se program zpestřit „kvízem“. Požádali jsme rodiny klientů o 

nějaké osobní fotografie z jejich života, donesli jsme také své vlastní 

z dětství a mládí a to bylo teprve smíchu a povídání. Cílem našeho 

fotografického kvízu bylo poznat, kdo je na fotografii. Někdy to 

opravdu dalo zabrat.  

Díky celému programu a dobrému jídlu, jak je u nás v Domově už 

zvykem, bylo naše společné dopoledne velmi příjemné a zábavné a 

určitě dojde k jeho zopakování.  Tímto bych chtěla moc poděkovat 

pracovníkům Domova a klientům za ochotu poskytnout k tomuto úče-

lu své fotografie.  

Ještě jednou díky a těším se na další společné setkání. 

Michaela Mičová, vedoucí komplexní péče v Domově 

 

 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 
 

„Zdeni, 22. dubna proběhne pochod pro život a rodinu, nepřipojíme se?“ 

„Hmm, cítím, že bychom měly, a pojedu ráda, vezmeme děcka, a kdo ještě 
bude chtít, a pojedeme podpořit dobrou věc“.   
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Bez dlouhých řečí a diskuzí jsme se rozhodly, a společně s dalšími kolegy-
němi a našimi dětmi v sobotu 22. 04. 2017 zvláštním vlakem ve 4.56 hod. 
vyrazily z Bohumína do Prahy.    

Cesta probíhala hladce až do Pardubic, kde byla jízda vlaku z důvodu závady 
na troleji předčasně ukončena. Po půlhodině domlouvání náhradního řešení 
jsme postupně nastoupili do pravidelných vlakových spojů, které směrem 
na Prahu v Pardubicích zastavovaly. 

Mši svatou v pražské katedrále jsme už nestihli, ale bylo nám dopřáno prožít 
ji poblíž, a to v klášteře Řádu menších bratří kapucínů. Jedná se o nejstarší 
kapucínský klášter v Čechách, byl založen již v roce 1600, a mít vlastní boho-
službu v těchto promodlených a také historicky velmi cenných místech byl 
skutečný zážitek. 

Opravdu se vyplatí spoléhat na Hospodina! 

 

Posilněni duchovní potravou jsme se vydali na Klárov nasytit také tělo, od-
tud pak všichni společně pochodem pražskými ulicemi až pod sochu patrona 
České země svatého Václava. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_men%C5%A1%C3%ADch_brat%C5%99%C3%AD_kapuc%C3%ADn%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1600
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Po povzbuzujících slovech zástupců Hnutí pro život a kardinála Dominika 
Duky, po společné modlitbě, společně zazpívaném svatováclavském chorálu 
a hymně jsme se odebrali zpět ke svým domovům.  

Naplněni radostí z prožité sounáležitosti, plni dojmů jsme odcházeli 
s přesvědčením, že příští rok přijedeme určitě zas. Vyjádřit svou podporu 
rodinám, dětem, zastat se těch nejmenších, dosvědčit společnosti, že jsou 
tu pořád lidé, a není jich málo, kteří mají úctu ke každému lidskému životu, i 
když je třeba ještě nenarozený, kteří věří v dobro tradiční rodiny a odvážně 
o tom dokáží svědčit. Vždyť nejsme sami, vždy můžeme spoléhat na pomoc 
Toho, který sám vpisuje zákon života do našich srdcí.    

Výstižně se vyjádřil k pochodu kardinál Dominik Duka: „Dnes jsem se zú-
častnil mše svaté a pochodu pro život a rodinu. Ať už nás bylo úředně uve-
dených pět nebo šest tisíc, nebo více, dokázali jsme už zaplnit Václavák. 
Nejdůležitější však je, že jsme pochodovali pro něco, ne jen proti něčemu, 
jak je u nás obvyklé. Chceme být nejen v opozici, ne jen kritizovat, ale zau-

jímat pozici a 
umět po-
vzbudit k 
dobrému." 

K tomu ať 
nám žehná 
Bůh  

Za Charitu 
Bohumín 

Mária Míčko-
vá 

P.S. Více in-
formací na 
www.pochodp
rozivot.cz  


