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NAPLNO A S ODVAHOU 
 

Bůh nám nabízí věci, jejichž cena je nesmírná, jejichž důsledky jsou 

nedozírné. Ano myslím to vážně, Bůh Vám nabízí vše. Na Vaší odpo-

vědi bude záviset, zda se Vám a mnohým jiným dostane nesčetných a 

velkých dober! Rozehrejte svou partii naplno a s odvahou. Ale rozu-

mějte mi dobře: když Vás vybízím k odvaze, neslibuji život na sameto-

vých kobercích. Navíc se Vaše statečnost bude muset podobat spíše 

stálému proudu řeky než občasné průtrži mračen. 
1
 

Tato slova napsal otec Jeroným, trapistický mnich, ve svém dopise 

začínajícímu spolubratru Patrikovi. Moudrá slova, která mají pomoci 

otevřít ty správné dveře k nastoupené duchovní cestě. Možná budou 

povzbuzením i pro nás, když vstupujeme do dalšího církevního obdo-

bí, kterým je postní doba. A kéž je to pro nás alespoň v něčem cesta 

nová, cesta obrácení srdce k Bohu, statečné odpovědi na jeho velko-

rysý projev lásky. 

Ve slovech otce Jeronýma je zřejmá jak velkorysost Boží milosti, tak 

potřebná aktivita člověka, která je vždy odpovědí na Boží lásku. To, 

co nám Bůh nabízí, nejsou nějaká laciná potěšení, po kterých někdy 

tolik toužíme a kterými si „s Boží pomocí“ chceme vyzdobit či ulehčit 

náš pozemský život. Jsou to věci, jejichž cena je nedozírná, které ne-

můžeme získat jinak, sami od sebe na ně nemáme nárok, mohou nám 

                                                 
1
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být pouze darovány nekonečnou Boží dobrotou. Bůh, protože si přeje 

naše štěstí, nás v nich zahrnuje svojí láskou, abychom opravdu tohoto 

štěstí jednou v plné míře dosáhli. Abychom byli schopni vždy zvolit tu 

správnou cestu; abychom měli sílu k navrácení (obrácení), když 

zbloudíme; abychom mohli dosáhnout očištění svého srdce; abychom 

byli pravdivými svědky jeho lásky ke každému člověku; abychom 

unesli utrpení a kříž jako osobní účast na jeho kříži a utrpení; aby-

chom dovedli naplnit úkol, ke kterému nás povolal; abychom jednou 

mohli obdržet „zemi zaslíbenou“ za dědictví, abychom … 

Letošní postní doba se může stát hledáním toho správného „aby-

chom“. Jednak se upevnit v důvěře v Boží pomoc, která naše cesty 

chystá tím, že nám k nim připravuje své dary, ale pak vynaložit i po-

třebnou míru odvahy a statečnosti poprat se sami se sebou, se vším, co 

by nás chtělo svést k pohodlnějšímu způsobu, odvést naši pozornost, 

umlčet v zárodku výzvu, která se ozývá v srdci, zamlžit světlo, které 

začíná růst. Rozehrejme „partii“ postní doby tedy naplno a s odvahou. 

Jako novou cestu s Pánem. Možná nebudeme vědět, k čemu nás má 

osobně přivést, co Pán míní udělat s naším životem, co nám na této 

cestě odhalí, čemu bychom měli odumřít, abychom žili vskutku no-

vým životem. Možná to bude bolestné, asi ne „sametové koberce“ pod 

koleny naší lítosti, ale kéž by to byla osvobozující lítost v pohledu na 

jeho Kříž. Usilujme o pravou odvahu lásky – znovu začínat a stále se 

Mu vydávat do rukou. Uvěřit, že pro nás chystá ten nejvzácnější dar – 

šťastný život s Ním na věky. Za to stojí bojovat a ledacos podstoupit a 

odříct si. Jen neztrácet ze zřetele drahocennost tohoto daru.  

Požehnanou postní dobu a již nyní klíčící radost těch „našich“ veliko-

noc. 

Aleš Ligocký 
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 
 

 

Aby Charita byla  

pro každého člověka v nouzi  

místem setkání s Boží dobrotou a pomocí. 
 

 

 

 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za úspěšnou rekonvalescenci nemocného muže. 

   Za Boží pomoc na cestě životem pro mladého muže. 

   Za Boží útěchu pro rodiny, které truchlí za své  

  blízké zemřelé. 

 Za uspořádání vztahů v rodinách na základě vzájemné 

lásky a porozumění. 

 Za všechna lidská srdce, aby byla otevřena Božímu  

      slovu. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 

 

 
  
 
 
 
 
Milí farníci, koledníci, dobrovolníci a příznivci charitního díla, 
 
v letošním roce se již po sedmnácté vydali do ulic koledníci s Tříkrálo-
vou sbírkou, kterou pořádá Charita Česká republika. Když tato celo-
státní sbírka začínala, nikdo netušil, jak pozitivní výsledky bude i po 
letech přinášet.  



ROUŠKA 1/2017                                                                                                           strana 4 

Letošní celorepublikový výtěžek dosáhl částky 100 302 880,- Kč.  V 
ostravsko-opavské diecézi byla vybrána suma 15 682 874,- Kč, což je 
dosud nejvyšší v diecézi vybraná částka.  

Ačkoliv se jednalo zřejmě o letošní nejmrazivější víkend, kdy koled-
níčci převážně vyšli do ulic, srdce dárců byla vřelá a jejich dlaně byly 
štědré, za což jim patří velký dík.  

Koledovat jsme mohli od 1. do 15. ledna, hlavním „koledovacím“ 
dnem ale byla sobota 07. 01.2017, jelikož byla nejblíže svátku Tří krá-
lů. Ten den nám teploměr přes den ukazoval -18,5 až -14,5 stupňů 
Celsia.   

Ve Městě Bohumín bylo zapečetěno 29 pokladniček a letošní výtěžek 
byl 149 200,- Kč, což je opět více, než loni a než ve všech letech před-
chozích.  

Celkem se vykoledovalo 315 340,- Kč z 80-ti zapečetěných pokladni-
ček.  

 

Rychvaldští koledníčci 

Oproti loňskému roku je to o 17 042,- Kč méně, ale s ohledem na to, 
jak třeskuté mrazy panovaly a jak moc koledníčků onemocnělo, je 
sbírka opět úspěšná a moc za ni děkujeme. Velké poděkování patří 
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nejen všem dárcům za finanční dar a za vlídná slova, laskavé přijetí, 
porozumění a často úsměv, ale také těm, kteří vyšli do ulic, domů a 
bytů i přes nepřízeň počasí. Na nich záleží, jak sbírka dopadne. Všem 
za Charitu Bohumín a její klienty ze srdce moc děkujeme. Je nepo-
chybné, že bez pochopení a lásky by charitní práce neměla smysl, 
protože právě milosrdná láska je mottem charitní práce. 

Záměrem Tříkrálové sbírky není pouze vybírání rekordních částek, ale 
především jde o snahu, aby tříkráloví koledníci naplnili svým přícho-
dem domovy Božím pokojem, láskou a štědrostí.  

 Z celého srdce ještě jednou děkujeme, že jste tomuto dílu otevřeli 
dveře i srdce. Děkujeme všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli 
modlitbou, dobrovolnictvím i koledováním.   

A moc se omlouváme těm, které jsme letos nestihli navštívit, i když se 
na nás těšili   
Budeme se snažit to příští rok napravit. 
 

 Za Charitu Bohumín a Tříkrálovou sbírku Zdeňka Kniezková Brňáková 

 

 

 

 

 

Farnost 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Nový Bohumín 122.592 121.470 125.845 111.907 94.540 103.500 93.150 

Starý Bohumín 26.608 25.616 21.113 21.093 31.460 30.310 28.735 

Dolní Lutyně 63.450 73.246 66.446 58.515 58.511 48.984 24.291 

Rychvald 49.368 40.574 35.806 29.113 32.121 15.647 15.314 

Dětmarovice 22.912 29.390 31.184 28.726 27.447 21.055 21.865 

Orlová 27.457 35.086 35.903 34.947 24.666 18.784 20.133 

Doubrava 2.953 7.000 4.207 4.858 3.422 3.014 - 

Celkem 315.340 332.382 320.504 289.159 272.167 241.294 203.488 
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MŮJ LETOŠNÍ PRVNÍ DOBRÝ SKUTEK 
 

Kdo neměl někdy chuť udělat dobrý skutek. Proč to nezkusit, říkal 

jsem si. Jako skaut mám spoustu zkušeností s podobnými sbírkami, akcemi a 

pomocí potřebným.  

Jelikož to letos byl můj druhý ročník Tříkrálové sbírky, tak jsem si 

myslel, že už vím, do čeho jdu. Ovšem, když jsem ráno vstával z postele, 

věděl jsem, že to letos bude jiné. Doma jsme vyhledali to nejteplejší obleče-

ní, které tu bylo, ale i to v průběhu dne, jak jsme později zjistili, nestačilo. A 

protože jsme ten den vycházeli z domu čtyři koledníčci, byl boj o oblečení 

zajímavý  Takový mráz jsem už dlouho nezažil. A my v něm měli koledo-

vat.  

Na Charitě nás čekalo teplo, spousta úsměvů a dobré nálady. Vše 

bylo skvěle zorganizováno, každý koledník měl připraven svůj kostým, sku-

pinky měly své pokladničky. Už zbývalo jen vyrazit. S termoskou plnou hor-

kého čaje v batohu na zádech to vlastně vůbec nevypadlo venku tak zle. 

 Stejně jako minulý rok mě překvapilo, že nás už všude čekali. Snad 

vyhlíželi naše bílé koruny z oken. Dveře lidé otevírali s úsměvem, za koledu 

a požehnání domu nám štědře přispívali. S každou další ulicí naše kasička 

spokojeně těžkla a my doufali, že z nás brzy nezbydou jen ledové sloupy na 

krajnici. Ve chvíli, kdy se nám zima opravdu začala dostávat pod kůži a naše 

zásoby horkého čaje se povážlivě ztenčily, uvědomil jsem si, že lidé mají 

opravdu stále ještě dobré srdce. Vzdávají se tepla svých domovů, ve spěchu 

na sebe navlékají kabáty, jen aby nás mohli uctivě přivítat, vlídným slovem 

politovat či snad něčím dobrým na zub nebo kapkou něčeho na zahřátí po-

hostit. A my tak znovu plní sil pokračovali dům od domu dál a dál a cestu 

jsme si krátili družným hovorem. Když už se začalo stmívat a my dorazili 

k poslednímu domu naší cesty, nezbývalo nám nic jiného než se vrátit zpět 

na charitu a užít si trochu toho zaslouženého tepla, ale hlavně večeře. Pár-

ky, jejichž vidina nás v krušných chvílích nutila pokračovat stále dál, byly 

snad ještě lepší, než jsme si byli schopni představit. 
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 Když jsem pak viděl všechny kasičky vyrovnané vedle sebe na stole, 

s tichou závistí jsem si všimnul, že některé byly už od pohledu plnější než ta 

naše – přeci jen jsme se snažili vybrat nejvíce ze všech skupinek. Ale i tak 

jsem věděl, že dnes se mi bude usínat dobře. Udělal jsem alespoň jeden 

dobrý skutek, nejen však já, ale i všichni koledníci a každý kdo nám přispěl a 

pomohl tak udělat svět lepším, než do jakého jsme se ráno probudili. 

Nutno dodat, že letošní sbírka měla své pokračování. Druhý den 

jsem dostal takovou chřipku, že mi trvalo měsíc, než jsem se z koledování 

vzpamatoval  

dobrovolník Honza, 21 let 

P.S. vtipná poznámka kohosi: „K+M+B = klíče, mobil, brýle (a chybějící C = cigare-

ty)“ 

 

PRVNÍ OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2016 

 
Charita Bohumín provozuje pět sociálních služeb. Každá z nich se trochu  liší 
od té druhé. Na Denní centrum pro osoby bez přístřeší navazuje Noclehár-
na. Na Odlehčovací službu pro seniory navazuje Domov pro seniory. Jen 
Očanská poradna je svým zaměřením specifická. Je určenaro nejširší cílovou 
skupinu lidí, kteří její pomoc vyhledávají. Vzhledem k tomu, že začátkem 
letošního roku proběhla úspěšná kontrola pracovníků Krajského úřadu 
v některých našich službách, víme, že naše Občanská poradna může být na 
svou práci hrdá Zpětná vazba pracovníků Krajského úřadu byla opravdu 
povzbuzující. 
 
Rádi bychom se s Vámi podělili o pár statistických údajů za r. 2016: 
 

Služba Občanské poradny po celý rok 2016 jednala v souladu se svým po-

sláním, tj. poskytovala informace, rady a pomoc občanům, kteří se ocitli v 

životní situaci, kterou pociťovali jako nepříznivou a nedokázali ji řešit vlast-

ními silami.  

Informační zdroje: 
Od uživatelů poradny sběrem dat zjištěno, že se o Občanské poradně 

dozvěděli v drtivé většině na doporučení svých známých či rodinných pří-
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slušníků, kteří v minulosti služeb poradny sami využili. Dalšími informačními 

zdroji, které na poradnu odkazovaly, byly tyto bohumínské instituce:  Měst-

ský úřad, Úřad práce (HN, SSP), Městská policie, Policie ČR, Česká spořitel-

na, Komerční banka, Poštovní spořitelna ERA, Městská knihovna, Česká 

pošta, Bohumínská městská nemocnice, Občanské sdružení Romodrom, 

psycholožka z Bohumína, finanční poradce, Bohumínské městské noviny 

OKO. Mimo bohumínské instituce pak Městský úřad Rychvald, Kancelář 

veřejného ochránce práv, Okresní soud v Karviné, Krajský soud v Ostravě. 

 CELKEM DOTAZŮ:  2.278 

VĚKOVÝ PRŮMĚR KLIENTŮ: 43 let 

ÚROVEŇ SLUŽBY: Počet dotazů  V procentech 
 

1 – Informace 474   21 %  

2 – Rada 510   22 %  

3 – Aktivní pomoc 1294   57 %  

Celkem 2.278 100 % 

  

DRUH KONTAKTU:  Počet dotazů  V procentech 
 

Návštěva 2.130   94 % 

Telefon 114     5 % 

Internet 34     1 % 

Celkem 2.278 100 % 

 

UŽIVATELÉ Počet dotazů V procentech 
 

Ženy 1.388    61 % 

Muži 890    39 % 

Celkem  2.278  100 % 
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Oblast 
 

Počet dotazů 

právní systém ČR  1 

školství a vzdělávání 2 

daně a poplatky 9 

právní systém EU 9 

veřejná správa 15 

zdravotní pojištění a zdravotnictví 24 

trestní právo 69 

sociální pojištění 74 

občanskoprávní vztahy 118 

sociální služby 130 

ochrana spotřebitele  150 

sociální dávky 170 

pracovně právní vztahy a zaměstnanost 175 

bydlení 239 

rodina a mezilidské vztahy 382 

problematika zadlužování občanů, exekuce,     
výkon rozhodnutí, oddlužení -  osobní ban-
krot 711 

Celkem 2.278 

V oblasti oddlužení: 

 sepsáno 64 návrhů na povolení oddlužení (z toho 7 bylo návrhů na povo-

lení oddlužení manželů) 

 u 62 návrhů bylo vydáno usnesení o povolení oddlužení (z toho 7 návrhů 

na povolení oddlužení manželů) 

 1 návrh nebyl uživatelem služeb vůbec podán 

 u 1 návrhu bylo vydáno usnesení o zastavení řízení z důvodu nezaplacení 

zálohy ve výši 50.000,- Kč (dluhy z podnikání)  

 
Zpětné vazby uživatelů služby poradny byly jen pozitivní.  
Zde několik z nich: 
 Emaily: 
 „V minulosti jsem se na vás již několikrát obrátil, vždycky jsem s vaší  
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pomocí svůj problém vyřešil dobře. Proto jsem se na vás obrátil  
opět...“. 
„… jsem vděčná za vaši pomoc, nesmírně převelice moc Vám děkuji  
za tak bleskovou odpověď a za podstatně nové informace pro nás…“. 
Osobně:  
„… sama bych to nezvládla, děkuju.“ 
„… dobře se při vás dokáži soustředit, doma mi to vůbec nejde. Tady  

se uklidním.“ 

„…jsem rád, že tady ta Charita je.“ 

„Jsem rád, že jsem přišel, … já nemám přátele, nemám se komu  
svěřit…“ 
„Chystala jsem se, že už to trápení skončím, někdo mi poradil, ať  
zkusím ještě zajít sem, že jste už hodně lidem pomohli.“   
Děkuji. Jsem ráda, že jsem si s vámi mohla popovídat, velmi mi to  
ulevilo na duši. Cítím z vás klid a pokoj. … Sezení s vámi mi bylo  
příjemné, chce se mi brečet. Děkuji vám.“ 
 

 
 
 

 

INFORMUJEME … 
 

Dne 25.12.2016 zemřela obyvatelka našeho Domova paní Alžběta 
Augustýnková a dne 29.1.2017 (ve věku 101 let) paní Gréta 
Hönigerová. Přejeme klid jejich duším. 

  

A protože i v našem Domově funguje koloběh života, tak jsme do našich řad 

přivítali v únoru paní Helenu Alicji Fukalu a paní Kláru Adamovou. Přejeme 

oběma ze srdce, ať u nás naleznou klid a Boží přítomnost. 

                                                                               

Dne 1.3.2017 je to 20 let od založení Charity Bohumín (původní ná-

zev Oblastní Charita Bohumín). 


