ROUŠKA
ročník 21

číslo 1/18

Vydává Charita Bohumín, Štefánikova 957, Bohumín
tel: 593 035 046, mobil: 736766021, email : info@bohumin.charita.cz

CHCI, ABYS BYL
Chci, abys byl. Jednoduchá věta. Ale vyjadřuje nesmírně mnoho.
Chápeme, že se dotýká nejhlubších kořenů vztahu jednoho člověka
k druhému. Nejde o pouhou frázi, ale o vnitřní postoj, nastavení. Postoj lásky, zjevný v mnoha gestech či slovech. Samozřejmě, dovedeme
si představit i pravý opak této věty a při vědomí, že by mohla být skutečností, nás přinejmenším zamrazí. Pak je tu ještě třetí pozice, která
by se dala charakterizovat např.: „Je mi jedno, co jsi. Dělej si, co
chceš, nezáleží mi na tom, jako to s tebou dopadne. Nezáleží mi na
tobě.“ Tady už není daleko k onomu: „Nejsi pro mne nic. Je mi lépe
bez tebe.“ Naopak, dát najevo: Chci, abys byl!, znamená říci, chci, aby
tvůj život se rozvíjel v dobrém, abys byl šťastný, a já jsem tu proto,
abych ti pomohl, tvé štěstí je i má vůle. Byť by to moje „chci“ znamenalo pro mne oběť, zapření sebe, protože láska nemůže chtít „ne-bytí“.
Představme si, co asi znamená, když podobnou větu řekne či jinak
vyjádří
 manžel manželce, či naopak
 rodiče dítěti (i nenarozenému)
 děti stárnoucím rodičům
 přátelé navzájem
 zdraví nemocným a možná i naopak
 silný slabému i slabý silnému
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Asi bychom našli další příklady. Motivuje to nejen druhého, jehož
život se tím pozvedá do stále nové perspektivy lásky a bezpečí, a tím
nabývá nových sil. Ale i mne samotného, protože láska roste láskou.
Tragédií bývá, když se podobnými projevy pohrdá.
Myslím, že postní doba je vhodnou příležitostí zamyslet se i nad našimi vztahy, čím jsme v nich motivováni, jaké místo v nich zaujímá
štěstí a dobro druhého a co jsme pro to schopni obětovat. Co nám diktuje naše sebeláska a k čemu „pudí“ (vábí, láká) láska. Jak na druhého
pohlížíme? Dokážeme se ke zmíněnému postoji povznést?
Jedné věci bychom se ještě měli vyvarovat, abychom hned nepřidávali
své požadavky: Chci, abys byl lepší, chci, abys byl pořádnější, chci,
abys byl rozumnější… Ačkoliv mohou být oprávněné (zvláště ty dobře míněné), přece jen by se neměly stát manipulací a přehlušit snahu o
to nejzákladnější: mít rád druhého bez podmínek, takového, jaký je.
Tak nás totiž miluje Bůh. A my si to zvláště v postní době chceme
uvědomit. Písmo svaté nás na několika místech ubezpečuje o bezpodmínečné Boží lásce k nám. O Bohu, který nás něžně miluje, dříve, než
jsme byli počati, který nás laská, konejší jako dítě na matčině klíně,
vychovává a vodí jako chlapce, stírá slzy z očí, přitahuje provazy lásky, a především, který dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (J 3,16). I když jsme hříšníci, Bůh nám ve svém Synu dává najevo, že nás nepřišel zahubit, ale
zachránit, že touží, aby se hříšník obrátil a byl živ. Boží láska je nám
stále nakloněná, stále nás pozvedá k perspektivě milovaného dítěte, do
bezpečí své náruče: Chci, abys byl, abys byl účasten mého božského
života, abys dospěl k tomu, k čemu jsem tě stvořil – k bytí v lásce na
věky. Jeho láska je nám studnicí života i pramenem naší vlastní lásky.
Bylo by tragédií jí pohrdnout.
Pokojnou, radostnou i odvážnou cestu k Velikonocům přeje
Aleš Ligocký
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY

Za Boží pomoc při řešení projektu
nového charitního domu Charity Bohumín.
KONKRÉTNÍ ÚMYSLY
 Za duševní uzdravení mladé ženy.
 Za pracovníky Charity, aby vytrvali ve službě bližním a vkládali do ní nejen svoji námahu, ale i svá srdce.
 O sílu k odpuštění a uzdravení všech vnitřních zranění
 Za obrácení a upevněnívíry v rodině
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Charita Bohumín děkuje dárcům
Tříkrálová sbírka letos již poosmnácté nabídla možnost začít nový rok
v duchu účinné solidarity s těmi, kdo potřebují pomoc.
Celkový výtěžek sbírky, kterou koordinovala v obcích Bohumín,
Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Orlová a Rychvald Charita
Bohumín, dosáhl částky 433.220,- Kč (v roce 2017 to bylo 315 004,Kč), což je o 37% více, než loni.
Získané prostředky budou použity v souladu se schválenými záměry
na podporu projektů Charity České republiky doma i v zahraničí (35%
- jedná se v současné době např. o pomoc dětem ve válečné zóně na
Ukrajině) a pro projekty Charity Bohumín (65%).
Charita Bohumín použije získané prostředky na pořízení části vybavení do nového domu ve Starém Bohumíně, kde bude rozšířena Odlehčovací služba pro zdravotně postižené osoby a seniory, dále na podporu provozu Denního centra pro osoby bez přístřeší.
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Všem zájemcům nabízíme možnost, podívat se do našich služeb a přesvědčit
se o tom, jak darované peníze konkrétně pomáhají a jak je Tříkrálová sbírka
využívána 
Děkujeme všem dárcům, kteří svým příspěvkem do kasiček vyjádřili nejen
ochotu pomáhat, nýbrž i důvěru, že darované prostředky poslouží opravdu
účinně těm, kterým se životní cesta z důvodu nemoci, stáří nebo osobních
tragédií zamotala tak, že se bez cizí pomoci neobejdou.
Poděkování patří také koledníkům, bez kterých
by Tříkrálová sbírka neexistovala.
Snad vám svou návštěvou přinesli trochu radosti a
požehnání do vašich domovů.
Za Charitu Bohumín s poděkováním Zdeňka Kniezková Brňáková

Naše nejmenší „královna“ 

Farnost

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Nový
Bohumín

130.601 122.592 121.470 125.845 111.907 94.540 103.500

Starý
Bohumín

42.902

26.608

25.616

21.113

21.093

31.460

30.310

Dolní Lutyně 101.133 63.450

73.246

66.446

58.515

58.511

48.984

Rychvald

62.650

49.368

40.574

35.806

29.113

32.121

15.647

Dětmarovice 37.740

22.912

29.390

31.184

28.726

27.447

21.055

Orlová

48.796

27.457

35.086

35.903

34.947

24.666

18.784

Doubrava

9 398

2.953

7.000

4.207

4.858

3.422

3.014

Celkem
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT VE SV. FRANTIŠKU
V našem Charitním domě pokojného stáří sv. Františka, který si letos
v září připomene dvacáté výročí vzniku, snažíme se po celou dobu naší
existence dodržovat tradice. Jsou to třeba jen drobnosti, které se každoročně opakují, ale pro nás jsou to momenty, které nás sbližují.
Také letošní rok jsme zahájili pravidelnými, už tradičními akcemi:.
14. ledna byli naše klienty navštívit členové Novobohumínské Scholy.
Pod vedením dirigenty Dominiky Nogové více než hodinový program
potěšil ne jen naše klienty, ale také rodinné příslušníky, kteří u nich
byli právě na návštěvě. Společně jsme si zazpívali například Černou
Madonu.
A k žádné takové akci nesmí chybět dobrá káva a zákusek. A i to je
tradicí, že peče (moc dobře) naše paní vedoucí Hedvika Běhálková 
6. února jsme pak trochu pozměnili náš program a místo Maškarního
reje jsme letos vymysleli „Koblížkové odpoledne“. Pracovníci Charitního domu napekli spoustu malých tvarohových koblížku, připravili
k tomu svařené víno a potěšit nás přišel harmonikář se svými kamarády. Jídelnou zněly písničky trampské, lidovky i „šedesátky až osmdesátky“. Poctivé dvě hodiny jsme si všichni od plic zazpívali. A bylo to
veselé a moc hezké odpoledne.
Nejvíce nás vždy potěší, že ke zpívání se připojí všichni klienti. Zpívání mají moc rádi. A pro nás je opravdové kouzlo, když vidíme babičku,
která si nemůže vzpomenout, jak se
jmenuje to jídlo, které právě jí a jak
se jmenuje její syn, ale písničky? Na
texty písniček nikdy nezapomene
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Tak, snad jsme naši klientům udělali začátkem letošního roku opravdu
radost.

HUMANITÁRNÍ POMOC NA UKRAJINĚ
Pár krátkých informací o tom, jak ještě pomáhá Tříkrálová sbírka:
Díky vaším darům z loňské Tříkrálové sbírky jsme v roce 2017
mohli opět pomáhat na Ukrajině a v Moldavsku. Peníze byly rozděleny do humanitárních a rozvojových projektů Diecézní charity
Ostravsko-opavské a podpořily tak nemalým dílem potřebné rodiny,
děti i seniory.
Situace na východní Ukrajině je vážná. Stále zde trvá konflikt, při
kterém umírají lidé, a řada dalších vlivem konfliktu strádá. Tento
válečný konflikt v roce 2017 zasáhl tisíce lidí, ať už tím, že museli
opustit své domovy, které jsou často nenávratně zničeny nebo nemaROUŠKA 6/2018
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jí dostatek lékařské pomoci, služeb, základních surovin, tepla, jídla
či vody nebo přišli o členy rodiny a živitele. Lidé zde žijí v nejistotě
a strachu, jak dlouho bude konflikt trvat nebo jestli se bojová linie
nepřiblíží. Děti se zde stávají svědky situací, které na jejich psychiku mohou mít doživotní vliv.
Díky Tříkrálové sbírce 2017 a dárcovských DMS k této sbírce pracovníci humanitární pomoci Diecezní charity Ostravsko-opavské
uskutečnili tři cesty do těchto bojových zón s potravinohygienickými balíčky, materiální pomocí, lékárničkami, mlékem,
dárky pro děti a dalšími věcmi. Jednalo se o oblasti Svitlodarsku,
Luhanskeho, Slovjansku, Novoluhanskeho, Avdijivky, Kajmanky,
Šachty Butovky, Zajceva a Pisku v Doněcké oblasti.
Dalším projektem, který na Ukrajině a Moldávii Diecézní charita
ostravsko-opavské realizuje, je Důstojný život. Na Ukrajině už funguje od roku 2005 a cílovou skupinou projektu jsou senioři bez dostatečných finančních prostředků, osamělí a o samotě žijící, trvale
nemocní, senioři, kteří nemají kde bydlet a zdravotně postižení lidé.
Stejný projekt v Moldávii funguje od roku 2014.
Pomáháme také finanční podporou v Domově pokojného stáří ve
vesnici Usť Čorna, v Dětském domově sv. Mikuláše ve městě Ivano-Frankivsk a v Moldavsku v Centru domácí péče Grigorauca.

V neposlední řadě projekt Adopce na dálku v oblastech Zakarpatská a Ivanofrankivská oslovil i samotné pracovníky Charity BoROUŠKA 6/2018
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humín. Adoptovali jsme 3 děti – Miroslavu (14 let), Vasila (12 let) a
Marii (3 roky). Každé z těchto dětí má hodně složitý život. Malou
Marii jsme například adoptovali v jejím prvním roce věku. Rodiče
holčičky jsou oba závislí na alkoholu a o Marii se starají řádové
sestry, protože Marie má omezenou hybnost všech končetin. Moc si
přejeme, aby naše finanční příspěvky pomohly její život alespoň
trochu změnit k lepšímu. Starší dvě děti nám minimálně jedenkrát
ročně napíší dopis a také posílají kopie svých vysvědčení
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti ze sociálně slabých rodin, kterým má pomoc umožnit získat nejvyšší možné vzdělání a
pozvednout hmotnou a duševní úroveň jejich rodin. Dlouhodobým
cílem je zvýšení vzdělanosti a kvality života na Ukrajině.
Většina pracovníků Charity Bohumín přispívá pravidelnými měsíčními částkami právě na Adopci na dálku a minulý rok se k nám přidala také jedna bývalá klientka Občanské poradny v Bohumíně.
Jménem dětí dárcům moc děkuji.
Zdeňka Kniezková Brňáková
a informace z humanitárního střediska DCHOO

INFORMUJEME…
Národní pochod pro život a rodinu projde Prahou už za pár týdnů - v
sobotu 7. dubna. Jsou domluveny zvláštní vlaky z Moravy a autobusy z
Vysočiny a západních Čech. Chystáte-li se přijet, prosíme, přihlaste se
co nejdříve na http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, oběd,
doprava, trička).
Nastaly mrazy, proto budou služby Denního centra pro osoby bez
přístřeší a Noclehárny sv. Martina otevřeny tak, aby byl provoz
pro lidi bez domova zajištěn 24 hodin denně.
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