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UMĚLCI  LÁSKY 
 

Naše charita si připomíná dvacáté výročí svého trvání. Dvacet let, to 

je dospělost, a vidím ji v určité samozřejmosti, se kterou Charita Bo-

humín dnes v našem prostředí působí. Jistě budeme chtít vyjádřit na 

prvním místě vděčnost Tomu, který vložil do srdce člověka umění 

milovat, cit neodvracet se od těch, kdo toho nejvíce potřebují. Pracov-

níci charity ledacos udělají i za nás. Ale to nás ještě neosvobozuje 

z osobní angažovanosti třeba v našem nejbližším okolí.   

Tady bych chtěl zmínit jméno prvního ředitele charity, již zesnulého, 

pana Josefa Thomase. Byl to on, který podle svých schopností vedl 

její první kroky. Na počátku každého díla stojí odvaha nasadit se.   

Věřím, že služba v charitě má své nároky. Protože v jejím podtextu se 

očekává více než jen profesionalita. Přicházejí chvíle únavy, malomy-

slnosti, zklamání a snad i vyhoření… Chci k tomu nabídnout něco 

z myšlenek kardinála Martiniho. Často vnímáme pouze náročnost 

služby, což je samozřejmé. Ale už nevnímáme, co služba sama přináší 

nám. Že nás proměňuje, učí a formuje. Že se s její pomocí stáváme 

citlivější, pozornější a možná i vytrvalejší. Služba bližnímu, a to ne-

musí být jen v charitě, v nás může upevňovat mnohé správné postoje a 

návyky (ale také tvrdost srdce, když ji konáme bez lásky, z donucení 

nebo odporem). Kardinál Martini v jednom textu rozlišuje následující 

postoje: milosrdenství, dobrota, dobročinnost, soucit s každým lid-

ským neštěstím, schopnost rozumět nemocným, sloužit a odpouštět, 

citlivost k utrpení, odvaha nasadit se pro dobro. Asi to během služby  
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ani nevnímáme, nepřipadáme si takoví. Je to jako v každé jiné oblasti 

výchovy, kdy návyky získáváme spíše podvědomě než vědomě. O to 

více to vidí ti, kterým sloužíme, a tím více platí, že láska roste láskou. 

Protože co v nás není, to nemůžeme dát. Náš růst je možný také pro 

další zvláštní charakter služby. Vyžaduje totiž nejen naši profesionali-

tu (v daném úkonu), ale především nás samé. Nemůžeme doopravdy 

sloužit, aniž bychom dávali také něco ze sebe. Pochopit nám to pomů-

že přirovnání k umělci, který tvoří umělecké dílo. Zachycuje-li malíř 

krajinu, jeho dílo vždy nese stopy jeho samého. Nestačí pořídit barvy, 

štětce, plátno a rám, vybrat scenérii, naučit se míchat barvy. Musí se 

svému dílu dát k dispozici, musí se nechat oslovit, vtáhnout do aktuál-

ní interakce, aby mohl vzniknout originál. Samotné dílo jej pak může 

překonat i překvapit svou krásou a on tuší tu tajemnou součinnost jeho 

námahy a krásy samotné. Opravdově sloužit znamená, nebránit se 

dávat také něco sami ze sebe. Tu kousek své trpělivosti, jindy sebeza-

pření, velkorysosti, pochopení, soucitu, ponížení, oběti, milosrdenství 

… Přes počáteční odpor, který k tomu obvykle cítíme, pak zjistíme, že 

jsme účastni něčeho, co nás samé překonává, co vede k úžasu, pozve-

dá a stále více uschopňuje.  Že to ne my rozdáváme lásku, ale Láska 

sama nás volá do svých služeb, k tvůrčí součinnosti. Přitom to, co 

pokládáme mnohdy za vedlejší projevy, to naše „navíc“, se stává nos-

nou kvalitou pro ty, jimž sloužíme, a skutečnou radostí pro nás samot-

né. A tak se mi v jisté parafrázi chce říci: „Staňme se umělci lásky.“  

Chtějme zdobit utrápený svět, šeď lidské nouze živými obrazy lásky. 

Ne proto, aby je někdo mohl obdivovat, ale aby každý mohl uvěřit 

Božímu ujištění: „Jsi můj, moje, nikdy tě nepřestanu milovat!“ 

Díky Charitě Bohumín za její dvacetiletou službu. Přejme si, ať její 

služba vytrvá a stále více roste ve skutečné kvalitě.  

Aleš Ligocký 
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 
 

Za Boží pomoc  

při řešení projektů Charity Bohumín,  

především nového charitního domu. 
 

 

 

 

 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za pracovníky Charity, aby při práci čerpali sílu ze spojení 

s Kristem, kterému ve svých bližních slouží. 

 Za dobrovolníky a dárce, kteří charitní dílo podporují, aby ve 

svém životě zakusili Boží věrnost a velkorysost. 

 Za další roky společné práce zaměstnanců, dobrovolníků, přátel a 

příznivců  na našem charitním díle. 
 

 

 

 

POZVÁNKA NA OSLAVU VÝROČÍ 

 

Jak již psal v úvodníku pan Aleš Ligocký a jak 

jsme již uváděli v letošním druhém a třetím 

čísle ROUŠKY, Charita Bohumín letos slaví 

dvacáté výročí svého vzniku. 

Naší oslavou bychom chtěli připomenout prá-

ci a zároveň poděkovat zakladatelům Charity 

Bohumín, prvnímu řediteli panu Josefu Tho-

masovi, druhé paní ředitelce paní Kristině 

Stoszokové a třetí paní ředitelce paní Monice 

Vavrečkové.  
 

Bez nich, všech bývalých i současných zaměstnanců i všech příznivců 

a dobrodinců by naše organizace nebyla tam, kde v současné době je.  

 
Zdeňka Kniezková Brňáková 
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PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU 
 

Starý pán podal žádost do Domova sv. Františka v roce 2004. Kdo zná náš 
domov, ví, že jsme malé zařízení a že v té době pořádně dlouhý pořadník 
nebyl moc optimistický. Tak se stalo, jako v mnoha jiných případech, že pan 
J. zemřel dříve, než mohl našich služeb využít. Jeho úmrtí nám sdělil notář 
koncem roku 2009. Jako v jiných případech nám nezbylo, než ukončit žádost 
vyřazením z pořadníku. Jaké ale bylo překvapení všech, když nás znovu oslo-
vil pan notář s tím, že pan J. odkázal svůj majetek Charitě Bohumín. Takové 
věci se často nestávají – nám nikdy. O to víc to pro nás bylo těžké. Na jedné 
straně obrovská radost, na druhé pak nejistota, zodpovědnost a strach, co 
bude dál. 

Dědické řízení bylo uzavřeno v roce 2011 a odkázané jmění bylo převedeno 
na Charitu Bohumín v roce 2013. 

Byly chvíle, kdy jsme odkázané peníze potřebovali – výměna oken v naší 
historické budově, oprava výtahu, každoroční nejistota sociálních služeb, 
jestli budeme mít dost peněz na platy zaměstnanců … Věděli jsme ale, že 
tento dar by neměl být použit jen tak – na provoz, či na opravu něčeho stá-
vajícího. Měl by být trochu symbolem. Měl by pomáhat jiným. Měl by být 
k užitku dalším potřebným. 

A jak říká náš pan správce Mirek: „mělo by po nás zůstat něco pro generace 
příští“, dozrálo v nás přesvědčení o tom, že peníze by měly posloužit rozvoji 
služeb Charity Bohumín. Nejdříve jsme si vyhlédli dům, který přímo sousedí 
s Charitním domem pokojného stáří sv. Františka – vznikl by tak celý krásný 
komplex budov a zahrady – ale nepovedlo se. Bylo to určitě Boží řízení (za 
jeho pomoc a vedení jsme se celou dobu modlili), že koupě nevyšla, protože 
teď zpětně zjišťujeme, že dům by pro naše plány vůbec nevyhovoval. Dále 
jsme tedy hlídali možnosti koupí objektu v blízkém okolí našeho domova, 
které by „vyhovovaly“ našim omezeným finančním možnostem. 

A opět: nic nejde v životě jednoduše a o všechno se musíme zasloužit. Zaujal 
nás dům na náměstí ve Starém Bohumíně – bývalá radnice – na kterém byla 
cedulka „na prodej“. Když jsme ale ještě ten den otevřeli internetové stránky 
s nabídkou koupí objektů Ministerstva vnitra, zjistili jsme, že v daný den 
končí výběrové řízení pro nabídky ke koupi. A prodávaly se objekty dva – ten 
na náměstí a další vedle Hasičské zbrojnice. Znovu tedy nic. 
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Ale pořád si říkám, že humor Boží je úžasný, protože asi za půl roku Minis-
terstvo vnitra výzvu k prodeji opět zveřejnilo – jen se cena budov snížila, 
protože nebyl žádný zájemce o koupi  

Za těchto podmínek byl dům na náměstí ihned prodán a my jsme se přihlásili 
do výběrového řízení na druhý nabízený objekt – tentokrát se ale do nabídky 
přihlásilo 9 dalších zájemců – ve většině případů se jednalo o investory, kteří 
zde chtěli vybudovat komerční bydlení – tedy pronajímat byty. 

 

I přesto se nám podařilo výběrové řízení vyhrát. V současné době již dům 
patří Charitě Bohumín a naším plánem je získat peníze na rekonstrukci bu-
dovy a pak do ní přemístit a dále rozšířit jednu z našich sociálních služeb – 
odlehčovací službu. 

Dlouho jsem chtěla tyto řádky napsat – jako vděčnost jednomu člověku, 
kterého jsem ani osobně neznala, a který nás svým darem tolik překvapil, 
potěšil, ale především zavázal. Chceme jeho daru co nejlépe využít a doda-
tečně: Bohu díky! 
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V současné době je již zpracován projekt na rekonstrukci domu a začínáme 
pracovat na jeho realizaci. Prosím, buďte s námi v modlitbách, ať se toto 
dílo podaří. 

 

S přáním všeho dobrého Zdeňka Kniezková Brňáková,  
ředitelka Charity Bohumín 

 

 

INFORMUJEME … 
 

Začátkem měsíce srpna jsme v kostele Narození panny Marie do-
provodili na poslední cestě paní Helenu Slavíkovou. 

Na konci srpna naše společenství opustila paní Kateřina Agelová.  

Bůh dej klid jejich duším. 

  

A vítáme do našeho Domova paní Libuši Kleknerovou. Přejeme ze 
srdce, ať se jí nu nás líbí. 

 

 

ODDLUŽENÍ 

 
Od 1.7.2017 vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, pokud dluž-
ník nemá právnické nebo ekonomické vzdělání (Mgr), návrh na oddlužení 
může k soudu podat jen prostřednictvím akreditované osoby a to zdarma 
(např. Charita Bohumín) nebo musí být zastoupeni advokátem, notářem, 
soudním exekutorem, insolvenčním správcem za jednotnou odměnu ve výši 
do 4 000 Kč (u dlužníků manželů do 6 000 Kč). Občanská poradna Charity 
Bohumín pomáhá dlužníkům bezplatně, diskrétně, anonymně, nestranně, 
každý pracovní den, více viz. www. bohumin.charita.cz/obcanska-
poradna/. 
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„MOJE ŽITÍ NA ULICI“ 
 

Tímto článkem bych chtěl ukázat všem lidem bez přístřeší a práce, že když 

se nevzdají a snaží se, tak se můžou zvednout a žít příjemný život.  

Můj příběh začal v září roku 2012, kdy jsem bydlel v Pardubicích u bratra a 

zároveň jsem byl evidován na Úřadu práce v Bohumíně a snažil se najít prá-

ci. Jednoho dne jsem se měl dostavit na Úřad práce v Bohumíně, na asi dva 

týdny domluvenou schůzku. Tu jsem ale, svou vinou, nestihl. Nepodařilo se 

mi sehnat peníze na vlak. Jako naschvál mi trvalo dlouho stopování a na ÚP 

jsem tedy dorazil až o den později. Tam mi úřednice oznámila, že budu na 6 

měsíců sankčně vyřazen a nebudu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti 

ani na žádnou dávku hmotné nouze. Nezbývalo mi, než to řešit. U mamky 

jsem už z dřívějška věděl, že být nemůžu. Zpátky k bratrovi se mi nechtělo. 

Zašel jsem tedy za vedoucí bohumínské Charity a ptal se na své možnosti 

strávit nějaký čas v noclehárně pro bezdomovce. Bylo mi řečeno, že moje 

situace to umožňuje. Noclehárna je prostor, kam chodí lidé bez přístřeší 

přespávat, případně se trochu najíst a umýt. Tak začal můj 7 měsíční život na 

ulici.  

Nikdy jsem to předtím nezažil. Lidé takto žijící jsem potkával, ale vždy jsem 

k nim držel odstup, spíše bych řekl odpor. Ale těchto 7 měsíců „na ulici“ mi 

ukázalo, že bychom se k těmto lidem mohli zkusit chovat lépe. Ne všichni 

tam jsou svoji vinou, ne všichni jen pijí v parcích víno a ne všichni dělají 

nepořádek po městech. 

Na toto období s odstupem času rád vzpomínám. Naučilo mě, že jen vlast-

ním úsilím a snahou se dá přežít i s málem. A že jen já sám se z toho můžu a 

chci dostat. Samozřejmě mi moc pomohla tehdejší ředitelka Charity, paní 

Monika, když mi pomohla na sociálním odboru zařídit aspoň dávku na po-

krytí noclehárny. Ta totiž není zcela zdarma. Dále mi pomohl pracovník 

noční služby pan Rosťa, když mi „dohodil“ nějaké brigády. Hodně mi po-

mohly, nemusel jsem spoléhat na to, co mi dají kolegové - nocležníci. Věřte, 

že to jíst nechcete. 

Ale, pomohli mi i další pracovníci Bohumínské Charity a všem těmto lidem 

patří mé VELKÉ DÍKY!! 

J.Z., bývalý klient noclehárny sv. Martina 

 

P.S. A pro tyto příběhy má naše služba pro nás smysl. I když jich je jak šafrá-
nu 


