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VÍRA V TEMNOTÁCH 
 

Četl jsem nedávno v knize myšlenek svaté Alžběty od Trojice, karmelit-

ky (+ 9. listopadu 1906), jednu větu, kterou sama cituje od neznámého 

autora: „Víra, to je setkání tváří v tvář v temnotách.“ Na první pohled je 

to věta trochu nesrozumitelná nebo možná až rozporuplná. Co je to za 

setkání v temnotě? A ještě tváří v tvář. Kdo by se k tomu odhodlal nebo 

dokonce z něho těšil? Možná nám tu vyvstanou spíše momenty leknutí, 

když jsme na někoho ve tmě třeba narazili. Ale tímto směrem asi 

k ničemu nedojdeme. Připusťme, že nám tato věta chce říci něco více, že 

má v sobě hlubokou zkušenost. Musíme začít slovem „víra“.  Věta nám ji 

na prvním místě chce přiblížit jako setkání. Kdysi se mne někdo ptal, 

proč musí chodit v neděli do kostela, když mu stačí si zajít do přírody, 

kde je Bůh přece také přítomen. Chvíli jsem nevěděl, co odpovědět. Pak 

mne napadlo, že rozdíl, který nedoceňuje, je v intenzitě setkání. 

V kostele, v eucharistii, je Bůh skutečný a živý. Mohu slyšet Boží slovo, 

dokonce mohu Boha pozvat do svého nitra a dovolit mu, aby se mne do-

tkl, proměnil, posvětil. Zde koná víc On, než já. V přírodě je Bůh skrytý, 

mohu obdivovat krásu Jeho stvoření, ale nikdy tam neprožiji onu intimní 

chvíli setkání se živým a milujícím Bohem. Je to jako kdybych šel na 

rande a své dívce řekl, že nemusí chodit, stačí, když pošle svou fotografii 

(v éře mobilů to není problém). Dívka na fotce může být krásná, ale to, že 

se na fotku dívám, nemohu nazvat setkáním. Chci říci, je-li nějaký skutek 

aktem víry, má být setkáním. Ne nějakou proklamací tradice, naučenou 

pózou, nezbytně nutnou reakcí pro klid svědomí nebo dobrou pověst – to  

RR  OO  UU  ŠŠ  KK  AA  
ročník 20                      číslo 5/17 
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Ježíš kritizoval u farizeů. Skutek víry mne má přivést k Bohu. A má-li 

být setkáním, musí se k Němu vztahovat, odhalit či vytušit jeho přítom-

nost. Jestliže se například modlím, není ani tak nejdůležitější, co říkám, 

ale má snaha si uvědomit (nakolik jsem toho schopen), že Bůh je příto-

men (v mém nitru), že mi naslouchá, že mi rozumí, že ví, co mám na 

srdci, že mne objímá nedočkavostí své lásky a chce mi dát poznat svou 

odpověď. V setkání zamilovaných není potřeba mnoha slov. Já vím, 

všichni se to musíme učit. A bude asi mnoho chvil, kdy naše modlitba 

bude (alespoň) formální, ale třeba čas od času ... Zamilovaní také nejsou 

pořád spolu, ale neztrácí touhu po setkání. 

Snažit se být ve spojení s Bohem, dělat, co se mu líbí, odpovídat svou 

vírou na jeho lásku, s odevzdaností přijímat, co posílá či dopouští, dávat 

svou lásku druhým, znamená setkávat se s Ním, v samotném aktu víry, 

jako tváří v tvář. Jak píše zmíněná Alžběta od Trojice, patřit na Boha „ve 

víře“, nikoliv v plném slova smyslu, což bude až blažeností nebešťanů, 

kdy již nic nebude stát tomuto patření v cestě. Proto je to také setkání 

v temnotách. Ještě nedokonalé, zahalené (jen jako v zrcadle – sv. Pavel), 

v realitě tohoto slzavého údolí, skrze naše slabosti a hřích, 

v nedokonalém poznání, ve snaze odolat svodům těla, světa a ďábla, 

v pádech a vzestupech našeho duchovního života… a přesto setkání, kte-

ré nachází Milujícího světlem víry, které „ve víře“ nachází jeho oblažují-

cí přítomnost.   

Nakonec dejme ještě slovo samotné Alžbětě od Trojice: Svěřím se vám, 

co učinilo z mého života nebe na zemi: víra, že v nás dnem i nocí přebý-

vá bytost jménem Láska a že nás žádá, abychom žili ve spojení s ní a 

abychom všechny radosti a bolesti přijímali jak dar z lásky. 

Přeji pokojné listopadové dny, nadějeplný čas adventu a víra, ať je vaším 

světlem i radostí. 

 

Aleš Ligocký 
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 
 

Za Boží pomoc  

při řešení projektu,  

nového charitního domu. 
 

 

 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za rodiny, aby pro všechny těžkosti nalezly Boží pomoc a posi-

lu.  

 Za uzdravení vztahů v manželství ohroženém vzájemným 

odcizením. 

 O pomoc při řešení generačních problémů v rodině. 

 

20. VÝROČÍ VZNIKU CHARITY BOHUMÍN – OHLÉDNUTÍ 
 

Oslava 20. výročí vzniku Charity Bohumín je za námi a sluší se malé 

ohlédnutí za celým slavnostním dnem. 

Nádherné mše svaté v kostele Narození Panny Marie ve Starém Bo-

humíně celebrované otcem Janem Larischem se zúčastnili také otec 

Zwyrtek, otec 

Kalikst, otec 

Marcel Puvák 

a pan Aleš 

Ligocký. 

 

 

 

 
Paní Gola-

sowská a pan 

Navrátil 

v Noclehárně 

sv. Martina 
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Mše svaté se zúčastnili i vzácní hosté – mimo jiné náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje pan Jiří Navrátil a paní Pavla Golasowská, 

poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Oba 

naši hosté nás potěšili také návštěvou charitních středisek – Denního 

centra pro osoby bez přístřeší a Noclehárny sv. Martina. 

V odpoledních hodinách pak proběhla pro veřejnost první z cyklu ná-

mi připravovaných přednášek pro lidi pečující o své nemohoucí blízké 

v rodinném prostředí. Kolegyně z Charitního domu pokojného stáří 

sv. Františka paní Markéta Zarembová, Andrea Schweizerová a Šárka 

Kaletová učily přítomné např. správnému polohování, podávání stra-

vy, jednoduchému cvičení … Přednáška, lépe řečeno povídání, mělo u 

přítomných velký ohlas a rádi budeme v předávání praktických zkuše-

ností veřejnosti pokračovat. 

 

Nejkrásnější zážitek, který celý náš slavnostní den ukončil, byl kon-

cert v kostele Božského srdce Páně v Novém Bohumíně. Všichni spo-

lečně jsme si užili profesionální vystoupení a zároveň pohlazení po 

duši členů Scholy Nový Bohumín, lidskost a humor Gosplu Orlová a 
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neskutečnou energii kapely BG Styl Ostrava. Krásná atmosféra se 

dotkla všech přítomných. 

Chtěla bych nakonec připomenout ty, kteří jsou s Charitou Bohumín 

nejvíce spojeni, a bez nichž by „naše“ Charita nebyla. Prvního pana 

ředitele Josefa Thomase, tehdejšího pana faráře otce Stanislava 

Zwyrtka, druhou a nejdéle úřadující paní ředitelku Kristinu Stoszko-

vou a třetí paní ředitelku Moniku Vavrečkovou. A samozřejmě ty, 

kteří nám pomáhají, drží palce a myslí na nás modlitbou – pana Aleše 

Ligockého, paní Karin Běhálkovou a všechny další.  

A nesmím zapomenout na své kolegy a kolegyně, jejichž práce si ne-

smírně vážím.  

Nakonec bych chtěla poděkovat všem vedoucím našich středisek – 

Paní Hedvice Běhálkové, Michaela Mičové, Márii Míčkové, Lucii 

Fábryové, a Karin Vitové, protože přípravy celé akce byly již od břez-

na letošního roku a kolegyně „odvedly velký kus práce“. 

Ze srdce děkuji. 

 

Zdeňka Kniezková Brňáková 
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JAK NÁM POMOHLA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Když k nám v roce 2014 poprvé přišla 
kontrola z Hasičského záchranného 
sboru a informovali nás o tom, jaké 
je potřeba udělat úpravy v Charitním 
domě pokojného stáří sv. Františka 
tak, aby odpovídaly novým předpi-
sům Požární ochrany, nevěděla jsem, 
jestli se mám smát nebo brečet. 
Všechny nezbytné stavební změny 
nám projektant nacenil na cca 3 mil 
Kč. Pro nás nereálné! 

Přemýšleli jsme, jak dál postupovat. Hasičský záchranný sbor jsme 
informovali o naší situaci. Že z finančních důvodů budeme úpravy 
realizovat postupně v řádu mnoha let. 

Co byl v daný moment z úprav nejdůležitější, byl evakuační výtah. 
Nikdy nevíte, co se může stát. Začali jsme přemýšlet, jak vytvořit fi-
nanční rezervu tak, aby se stávající výtah mohl vyměnit. 

Jedinou možností pro naši organizaci, jak realizovat větší opravy je 
našetřit na ně. Například z Tříkrálové sbírky a z darů. Ale našetřit mi-
lion a půl…? 

Řešení se přiblížilo v loňském roce, kdy Moravskoslezský kraj vyhlásil 
výzvu na podávání žádostí o dotaci na rekonstrukce v sociálních služ-
bách – mimo jiné i na rekonstrukce výtahů. Skvělá zpráva. Naše žá-
dost nám vyšla a Moravskoslezský kraj podpořil projekt částkou 
500 000,- Kč. K tomu jsme přidali výnosy z Tříkrálových sbírek z roku 
2015, 2016 a 2017 a projet rekonstrukce výtahu na evakuační výtah 
v Domově pro seniory ve Starém Bohumíně mohl začít. 
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Ti, kdo do našeho Domova sv. Františka chodí, vědí, že výtah od červ-
na letošního roku jezdí. Čekají nás ještě další úpravy, ale část našeho 
velkého úkolu od „hasičů“ je splněna  

Zdeňka Kniezková Brňáková,  
ředitelka Charity Bohumín 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Náš nový výtah … 
 

 

INFORMUJEME … 
 

Do naší charitní rodiny v Domově sv. Františka vítáme nového obyva-
tele pana Ericha Gawlase. Přejeme ze srdce, ať se mu u nás líbí. 

  

Stolní kalendáře z Karmelitánského nakladatelství na rok 2018 jsou 
již pro zájemce k dostání v kanceláři Charity Bohumín na Štefániko-
vě ulici. Všechny kalendáře mají jednotnou cenu 69,- Kč (bohužel 
nám nakladatelství letos započítalo i cenu za dopravu ). Nástěnný 
kalendář je pak za cenu 55,- Kč. 
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ŽIVOT CHARITY BOHUMÍN V ČÍSLECH A DATECH 

 
Život Charity Bohumín v datech: 
 

1.3.1997 byl vydán zřizovací dekret otce biskupa pro Charitu Bohumín. 
Nejdříve vznikla dobrovolná Charita formou pečovatelské služby v domácím 
prostředí. Po povodních koncem roku 1998 byl otevřen Charitní dům po-
kojného stáří sv. Františka ve Starém Bohumíně v prostorách bývalé fary – 
jedná se o domov pro seniory, kde byli ubytováni senioři, kteří přišli o své 
bydlení při povodních. 
V návaznosti na tuto službu v roce 2002 byla založena půjčovna ošetřova-
telských pomůcek a v roce 2005 vznikla ve stejném domě další služba – 
odlehčovací služba 
V roce 2001 byl zahájen provoz Občanské poradny v Bohumíně, která od 
svého vzniku pomáhá lidem v nejrůznějších oblastech – rodinné právo, pra-
covní právo, občanské právo a v poslední době oblast řešení dluhů. 
V roce 2009 pro osoby bez přístřeší vzniklo Denní centrum pro osoby bez 
přístřeší a koncem roku 2011 přibyla zatím poslední služba Charity Bo-
humín, a to Noclehárna sv. Martina. 
 
Život Charity Bohumín v číslech: 
 

Kolika klientům Charita Bohumín rámci jednotlivých služeb pomáhala: 
 

Denní centrum pro osoby bez přístřeší               293 klientů 
Noclehárna sv. Martina                221 klientů 
Domov pro seniory                                                        101 klientů 
Odlehčovací služba                                                  183 klientů 
Občanská poradna řešila od svého vzniku 20 636 případů. 
 
Občanská poradna pro ilustraci v době od června 2013 do srpna 2017 po-
mohla v 301 případech připravit návrhy na oddlužení a zatím v 280 přípa-
dech bylo oddlužení občanům povoleno. 
 
Kdybychom spočítali všechny tato čísla (celkem 21 434), vyšlo by nám, že 
skoro každý občan města Bohumín nějakým způsobem využil služeb Charity 
Bohumín. (k 1.1.2017 je počet obyvatel 21 633  - zdroj: www.mubo.cz) 
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DVA POHLEDY S ODSTUPEM DVACETI LET 
 

 

Michaela Míčová, vedoucí komplexní péče v Domově 

sv. Františka. V Charitě Bohumín pracuje 2 roky. 

 

 

 

 

1. S jakým očekáváním jsi do Charity Bohumín nastupovala? 

Jaká byla má očekávání? Těžká otázka. Do Domova jsem nastupovala 

po rodičovské dovolené, takže trochu jiná realita života  

Vybavuji si obavy, ale také velké nadšení. Moc jsem se těšila na práci 

s cílovou skupinou, se kterou jsem se v pracovním životě nesetkala, 

pokud nebudu počítat praxi na vysoké škole. Pro někoho může být 

práce se seniory prací, která nemá smysl, ale není tomu tak. Ba nao-

pak! Tahle práce dává životu smysl, člověk si díky to,u uvědomí hod-

noty svého života. 

 

2. Co tě na práci v Charitě nejvíce překvapilo, překvapuje? 

Největší překvapení, ale zároveň velký hnací motor je, že každý den je 

jiný. 

 

3. Co bys změnila? 

V současné době bych neměnila nic. Práce v Domově je prací naplňu-

jící, je to prostor, který vede k profesnímu i osobnostnímu růstu. Jedna 

věc mě ale mrzí, a to je nahlížení většinové společnosti na sociální 

služby jako takové. 

 

4. Co ti v práci dělá největší radost? 

Možná naivní odpověď, ale je to úsměv klientů a jejich blízkých a 

dobře spolupracující tým. 
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Hedvika Běhálková, vedoucí provozu v Domově pro seniory. 

V Charitě Bohumín pracuje 20 let. 

 

1. S jakým očekáváním jsi do Charity Bohumín nastupovala? 

Je to dvacet let – končila jsem mateřskou. Lákala mě práce, kterou 

jsem vždy chtěla dělat – skoro. Prý, jako čtyřletá jsem vše říkala, že 

budu dělat zdravotní sestru. Vlastně jsem si chtěla splnit sen pomáhat 

lidem. 

 

2. Co tě na práci v Charitě nejvíce překvapilo, překvapuje? 

Nejvíc mě překvapují Standardy sociální práce  Pořád musíte něco 

zapisovat a pamatovat si to  

Nejvíc mě ale překvapuje změna. Kdyby někdo předpokládal, že naše 

práce je jednotvárná, divil by se. Každý den je jiný. Každá chvíle je 

jiná. Každý člověk je jiný. 

 

3. Co bys změnila? 

V Charitě? Nové talíře, nové příbory …  Jinak už nám nic nechybí 

 
Teď vážně. Pořád je co zlepšovat. Například nám chybí posezení na 

zahradě pro klienty.  

 

4. Co ti v práci dělá největší radost? 

Když jsou spokojení klienti a když jsou fajn 

vztahy na pracovišti. 
 

 

 

 

Děkuji za rozhovor. Z. Kniezková Brňáková 

 

 

Nepřijde Vám, že rozdíl dvaceti let je v pohledu na práci minimální …?  


