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CHCI JÍT PŘÍMO DO RÁJE 
 

V sobotu dne 10. 10. 2020 byl v italském Assisi blahořečen mladík jménem 

Carlo Acutis. Zemřel v roce 2006 na leukemii a jeho životní příběh se pojí 

opravdovou cestou svatosti. Narodil se v Londýně, ale celý svůj mladičký život 

žil s rodiči v Miláně. Možná jste někteří sledovali na TV Noe beatifikační mši 

svatou. Život i smrt tohoto mladíka zaujala nejen mladou generaci, jíž se stal 

v Itálii patronem, ale širokou veřejnost. Jeho příběh inspiruje snad každého 

k úvahám o osobní cestě svatosti, ke které nás Bůh volá. Jeho matka, která se 

účastnila beatifikace, o něm řekla:  

„Carlo bude prohlášen za blahoslaveného. Avšak svatost je něčím, co se týká 

každého z nás. Můj syn je příkladem pro všechny, protože svatost není re-

zervována jen pro nemnohé. Bůh stvořil každého z nás výjimečným, neopa-

kovatelným způsobem. Když o tom Carlo mluvil, připomínal naše neopako-

vatelné papilární linie a poukazoval na nezbytnost zachovat si tuto neopa-

kovatelnost, abychom se nestávali  špatnou fotokopií jiných. Jeho beatifika-

ce v sobě nese eucharistické poselství, které říká, že Bůh je přítomen mezi 

námi. Proto je třeba neustále žít touto Přítomností. Svatý František, kterého 

můj syn miloval, i Carlo sám jsou dokladem plodnosti života těch lidí, kteří 

stavějí Boha do centra svého života.“ (www. radiovaticana.cz) 

Papež František ve své exhortaci mladým  „Christus vivit“ citoval myšlenku 

mladého Carla: „Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako ko-

pie.“. Možná je i na nás, abychom si ji vzali do nastávajících listopadových dní. 

Aby nás vyburcovala, a s její pomocí jsme pochopili, že   

RR  OO  UU  ŠŠ  KK  AA  
ročník 23                      číslo 5/20 
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1. každý má svou originální cestu svatosti, nejde o to napodobovat konkrétní-

ho světce, byť se nám jeho příběh zamlouvá a líbí. Ano může nás inspirovat, 

ale nejde o to být jeho kopií. To bychom byli zcela jistě kopii nezdařenou, 

protože to od nás Bůh nečeká.  

 

2. každý má od Boha originální dary, výbavu pro život a také pro svůj jedineč-

ný úkol, který mu byl Bohem svěřen. Často ten úkol vystupuje nenápadně, 

chápeme ho s přibývajícími léty, jak jsme s to schopni pochopit sami sebe a 

porozumět Božímu vedení.   

  

3. svatost není dílem člověka, ale Boha. Bůh se v naší cestě nemůže mýlit, my 

můžeme bloudit, ale On nám dává dar Ducha Svatého, který nás neustále 

„naviguje“ a „přepočítává“ naši cestu, aby přes naše selhání stále směřovala 

k cíli. Na nás je otevřít se tomuto Božímu působení a naučit se, co znamená 

mu tuto svou cestu odevzdávat. 

 

Blahoslavený Carlo našel svou cestu, jak potvrzuje prefekt kongregace pro 

svatořečení: 

 

“Dozrálost tohoto chlapce je zaskakující. Zemřel v patnácti letech, a přece 

úchvatně, příkladným způsobem rozvinul poznání víry. Byl malým chlapcem, 

když si zamiloval eucharistii a proniknul do mariánské zbožnosti. Působil 

mezi vrstevníky jako katecheta, dokázal jim předávat víru nejen formou 

klasických setkání, ale využíval také digitální prostředky. Vytvořil digitální 

projekt věnovaný tématům víry, prostřednictvím zvláštního webu mapoval 

eucharistické zázraky. Tento chlapec tedy prožil svou víru v plnosti. Silná 

jsou také jeho slova formulovaná v posledních dnech života: “Chci obětovat 

všechno své utrpení Pánu, za papeže a za církev. Nechci do očistce, chci jít 

přímo do ráje,” říkal ve svých 15 letech. (www. radiovaticana.cz) 

 

Kéž nás inspiruje a jako nebeský občan provází. 

 

Aleš Ligocký 
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 
 

 

Za Boží pomoc a milost v tomto těžkém období  
pro nás a celé svět. 

 
 

 
 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za trpělivost, lásku a laskavost pro všechny pracovníky charity a 
jejich klienty při zvládání opatření proti nákaze. 

 Za nemocnou ženu na sklonku života 

 

 

HUDBA LÉČÍ… 

 
A je to tady zase! Česká republika čelí druhé vlně koronaviru, což sebou 
nese řadu opatření. 

Mimo jiné nouzový stav, omezení vycházení a sociálního kontaktu, zá-
kaz návštěv v pobytových sociálních službách. Pro všechny občany naší 
republiky je to velmi složitá situace, kdy každý z nás je na spoustě věcí 
běžného života omezen.   

Pro klienty našeho Domo-
va je zákaz návštěv, kdy 
nemohou vidět své blízké 
a jejich blízcí je v osobním 
kontaktu, velmi smutné a 
náročné. Věřte, že celý 
pracovní tým Domova se 
intenzivně snaží, aby se 
naši klienti cítili, co nejlé-
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pe a měli vše, co si přejí a potřebují. Podporujeme kontakt aspoň pro-
střednictvím videohovorů, ale pohlazení od člověka, kterého máte rádi, 
nic nenahradí. 

Na tomto místě jsem si vzpomněla na motto Divadla slunečnice Brno, a 
to „Hudba léčí“. Divadlo Slunečnice Brno se svým hudebním progra-
mem plným českých hitů, které známe z filmů, rádií k nám zavítalo 
v druhé polovině léta a doufám, že úsměv, který vykouzlili na tvářích 
našich klientů, jim pomůže překonat toto obtížné období. 

Neztrácej-
me naději a 
víru. 

 
 

Michaela 
Mičová 
sociální 

pracovnice 
domova pro 

seniory 
 

 
 
 

 
 
My pracovníci se po práci vracíme ke svým blízkým. Mezilidský kontakt, 
i když omezený, přece jen máme. Ale co naši klienti? Jak situaci samí 
vnímají? 
 
Paní H., klientkou Charitního domu pokojného stáří sv. Františka jste 
již přes rok. Co se pro Vás změnilo a jste spokojená? 
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Paní H.: Změnilo se domácí prostředí, to je velká změna. Vzpomínám 
na domov, jak bylo, na staré časy. Ale to už se nevrátí, už je to všechno 
pryč. Musíme být spokojení s tím, co máme. 

 A jestli jsem tady spokojená?  To je jak kdy. Někdy je dobře někdy hůř. 
Vždycky není krmáš. Co se týče péče. Musím říct, že se o nás starají 
pečlivě. 

 
V březnu udeřila koronavirová krize a s tím spojena spousta opatření. 
Je podzim a vše se vrátilo zpět.  Jak situaci vnímáte? 
Paní H.: Tak jak každý jiný. Je to nezvyklé, už aby se to uklidnilo. Jsme 
uzavřeni před světem. 
 
Co byste si přála do dalších dnů? 
Paní H.: Přála bych si klid, ticho, méně nemocí, aby mi bylo lépe. Taky 
bych si moc přála úsměv ostatních a aby mohly už přijít na návštěvu mé 
děti a přátelé. 

 
Moc děkuji za rozhovor a krásné letní dny. 

 
Markéta Mitková 

 

 

PRACOVNÍ „VÝLET“ NA LANDEK 

 

V polovině měsíce září se pracovníci 

Noclehárny sv. Martina a Nízkopra-

hového denního centra zúčastnili 

výletu do lokality Landek v Ostravě. 

Tento výlet byl spojený se školením 

ohledně drogové závislosti. 

Většina pracovníků se vypravila z Bohumína do Ostravy na kolech, kde 

se přidali ke kolegům, kteří se na cestu vypravili autem, a společně se 
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zúčastnili školení. Školení probíhalo formovou video prezentací. Pra-

covníci si připomněli a případně se dozvěděli nové informace o typech 

drog, rozdílech mezi nimi, pohledy odborníků, příznacích a projevech 

lidí po užití drog.  

Po skončení školení jsme se vydali do nedaleké stylové havířské hospo-

dy Harenda u Barborky, kde jsme si všichni dali výborný a chutný oběd.
   

Poté jsme pokračovali na obhlídku areálu Landek. Absolvovali komen-

tovanou prohlídku nejstarší ostrav-

ské šachty, Důl Anselm (Důl Eduarda 

Urxe), který je nyní největším hor-

nickým muzeem v ČR. Měli jsme 

možnost zažít pocity horníka od 

příchodu na šachtu, a to 

od převlékání v historických řetízko-

vých šatnách, přes autentické fárání 

těžních klecí do dolu, až po cestu 

horníka na důlní pracoviště. 

V blízkosti šachetní budovy je také možnost vidět vyřazenou důlní 

techniku, původní důlní vláčky z 60. let minulého století. Měli jsme 

možnost seznámit se s hornickým pracovištěm a prohlédnout si expozi-

ci báňského záchranářství.  

Landek je také známý z hlediska geologie, ar-

cheologie, historie a přírodovědy. Proto jsme 

zde také mohli vidět expozici sídliště lovců 

mamutů ze starší doby kamenné. Landecký 

areál je proslulý cennou vegetací. Celý kopec 

pokrývají vzácné listnaté lesy. Z toho důvodu 

jsme se vydali na procházku lesem 
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k rozhledně, která se nachází na vrcholu Landeku. Je z ní nádherný vý-

hled na Ostravu a blízké okolí, a za dobré viditelnosti je vidět i pohoří 

Beskyd. 

Osobně doporučuji navštívit Areál Landek, který je atraktivní rekreační 

zónou pro rodiny s dětmi, školáky, sportovní nadšence i pro kulturní 

akce. 

Martin Schmidt 

pracovník v sociálních službách Noclehárny sv. Martina 

 

DAR, KTERÝ BUDE POMÁHAT 
 

Letošní rok je plný neočekávaného. Nemoci, která kolem nás pořád 
krouží a přibližuje se. Osobní omezení, narušené rodinné vztahy. A velká 
nejistota. 
Tato doba ale přináší i věci 
dobré. V době jarní i 
v současné době se nám 
snaží pomoci lidé i firmy. 
Od roušek po přístroje… 
 
V říjnu jsme například do 
Charitního domu svatého 
Františka dostali Koncen-
trátor kyslíku, neboli Oxy-
genátor.  
 
 
Také jsme nejdříve nevědě-
li, s čím nám může tento 
dar pomoci, ale řekněte 
sami: 
 

Oxygenoterapie je léčba 
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kyslíkem, který se do těla dostane dýcháním kyslíku z přístroje. Kyslík je 
léčivý a nejčastěji je léčba ordinována pacientům s plicními i mimoplic-
ními chorobami. Oxygenoterapie je léčbou komplexní, která nepůsobí 
jen na nemocný orgán, ale na celý organismus. Kyslíková terapie má 
universální pozitivní vlastnosti a může být v rozumné míře používána i 
jako doplněk zdravého životního stylu. 

Oxygenátor efektně pomáhá při posilování obranyschopnosti při infek-
cích, při cévních a nádorových onemocněních, při vysokém tlaku, cuk-
rovce, vředech, srdeční arytmii, angíně pectoris, po infarktu ale taky 
proti únavě, přepracovanosti, proti migrénám i stresu. Má příznivý úči-
nek před operací, v rekonvalescenci, při aktivní rehabilitaci.  

Lékaři nejčastěji kyslíkovou terapii předepisují při:                                                          

 při bolestech hlavy, nechutenství zvýšené únavě, bolesti noh, poru-
chách spánku 

 při zvýšené fyzické, psychické aktivitě a stresu 
 terapie zhoubných nádorů 
 srdeční onemocnění 
 funkční dechové problémy, onemocnění plic a průdušek 

 
 

 
 
 

 

14 ZPŮSOBŮ, JAK SE MODLIT ZA DUŠE V OČISTCI 
 

Zejména v listopadu nezapomeňme pomáhat duším v očistci. Budou 
nám velmi vděčné. 

1. Modlete se novény za duše v očistci, např. Novénu za duše v očistci 

od sv. Alfonse z Liguori. 

2. Svaté přijímání obětujte za duše v očistci. 
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3. Obětujte mši svatou za vaše blízké, zejména v den výročí jejich smrti. 

4. Modlete se křížovou cestu za duše v očistci. 

5. Modleme se Litanie za zemřelé a za duše v očistci 

6. Modlete se za duše v očistci růženec. 

7. Získejte pro duše v očistci odpustky. 

- Věřící, který v den Vzpomínky na všechny zesnulé zbožně navštíví kos-
tel nebo kapli a pomodlí se: Otče náš a Věřím v Boha, může za obvyk-
lých podmínek získat úplné odpustky, které se mohou přivlastnit pouze 
duším v očistci. 
- Obvyklé podmínky: sv. zpověď (stačí jedna zpověď na všechny od-
pustky), sv. přijímání (nejlépe ve stejný den) a modlitba na úmysl Sv. 
Otce. Kromě toho, ve všeobecnosti, je třeba vyloučit jakékoli připoutání 
ke hříchu, i všednímu. 

- Věřící, který zbožně navštíví hřbitov, kryptu nebo hrobku (pokud je to 
fyzicky možné) a alespoň v mysli se pomodlí za zemřelé, může získat 
odpustky, které se mohou přivlastnit pouze duším v očistci, jednou 
denně od 1.11. do 8.11. 
 
8. Konejte skutky milosrdenství: "Milosrdenství vysvobozuje ze smrti a 
očišťuje od každého hříchu. Ti, co prokazují milosrdenství, budou se těšit 
z dlouhého života." (Tobiáš 12, 9). 

 
9. Modlete se modlitbu svaté Gertrudy, která touto modlitbou získala 
propuštění mnoha duší z očistce. 

Věčný Otče, 
obětuji ti nejvzácnější Krev 

tvého Božského Syna Ježíše Krista 
v jednotě s obětí mší svatých po celém světě, 
které se dnes slouží za všechny duše v očistci, 

za hříšníky po celém světě, 

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=litanie-za-duse-v-ocistci-litanie-za-zemrele&cisloclanku=2012110055
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=litanie-za-duse-v-ocistci-litanie-za-zemrele&cisloclanku=2012110055
https://modlitba-ruzenca.blogspot.com/2018/10/ruzenec-za-duse-v-ocistci_7.html
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za hříšníky, kteří patří do Církve, 

za ty, kteří jsou v mém domě a v mé rodině. Amen. 

 
10. Modlete se krátkou modlitbu, kterou vyprosíte částečné odpustky 

pro duše: 

Odpočinutí lehké dej jim Pane 
a světlo věčné ať jim svítí. 

Ať odpočívají ve svatém pokoji. 
Amen. 

 
11. Modlete se nad hroby vašich blízkých, kteří odešli, nebo navštivte 
náhodný hřbitov a modlete se za ty, kteří nemají nikoho, kdo se za ně 
modlí, také za ty, kteří jsou nejvíce zapomenuté. 
 
12. Navštivte Nejsvětější Svátost, duším v očistci pomůže i Eucharistic-
ká adorace. 

 
13. Obětujte své denní malé skutky i samotné odepření si něčeho a 
nabídněte to jako pokání pro ubohé duše. 

 
14. Požádejte o přímluvu svaté, kteří byli během svého života velcí 
přátelé Svatých duší, aby se k vám připojili k modlitbě za věřící, kteří 
odešli. Např.: sv. Mikuláš z Tolentino, sv. Gertruda Veliká, sv. Kateřina z 
Janova, Sv. Páter Pio, sv. Filip Neri, sv. Jana Macieas, sv. Faustina 
Kowalskás, v. Josef, Panna Maria a další.  

https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2019/10/modlitba-za-najviac-zabudnute-duse-v.html
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2019/10/modlitba-za-najviac-zabudnute-duse-v.html

