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MÍT TAK TAKOVÉHO BRATRA 
 
 

Bruno Ferrero v knížce Hvězdy pro duši vypráví následující příběh. 

 

Pavel dostal k Vánocům od svého bratra auto. Opravdový bourák. Když 
odcházel po Vánocích z kanceláře, uviděl, jak se kolem zaparkovaného 
vozu s obdivem prochází kluk z ulice. „To je Vaše auto, pane?“ Pavel 
přikývl: „Je to vánoční dárek od mého bratra.“ Kluk vyvalil oči: „Chcete říct, 
že Vás to nic nestálo? Teda, taky bych chtěl …“ Kluk se odmlčel. Pavel si 
samozřejmě domyslel, co by kluk chtěl. Také takového bratra. Ale 
chlapcova slova vyvedla Pavla z míry. „Chtěl bych být také takovým 
bratrem.“ Pavel s úžasem hleděl na chlapce a hned ho napadlo a navrhl: 
„Chtěl by ses v té mašince svézt?“ „To jo, moc.“ Po projížďce se obrátil 
šťastný hoch k Pavlovi: „Mohl byste se ještě projet kolem domu, kde 
bydlím?“ Pavel se usmál. Myslel si, že ví, co chlapec chce. Ukázat se před 
sousedy v krásném autě. „Mohl byste zastavit tam u těch schodů?“ vyrušil 
jej chlapec. Skokem zdolal schody a za nějakou dobu se vracel, ale už ne 
tak rychle. Doprovázel chromého bratříčka. „Podívej, Tome, to je ten 
auťák, o kterém jsem ti nahoře říkal. Jeho bratr mu ho daroval k Vánocům, 
nestál ho ani korunu. Jednou ti daruji úplně stejné.“ Pavel, plný dalšího 
údivu, posadil oba do auta a byla to skutečná vánoční jízda. 

Možná tu a tam někdo z nás měl záblesk přání, mít takového skvělého 
bratra, který by překvapil či přímo ohromil, dopřál nedosažitelné, umožnil 
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neskutečné. A s vánočními svátky takové touhy jistě rostou. Mohli bychom 
říci, že zmíněný Pavel to štěstí měl. Přišel zadarmo ke krásnému bouráku. 
Snad byl bratr úspěšný podnikatel, zadařilo se, a tak udělal hezké gesto k 
Vánocům. Nevíme, kolik ho to vlastně stálo, a co bylo motivem tak 
štědrého daru. Ale štědrostí bratra se Pavel pochlubil. Všimněme si ale, 
čím byl Pavel v příběhu překvapen. Samozřejmě chlapcem. Když hoch 
vyzvěděl, že je možné někoho obdarovat zcela nezištně, bez toho, aby 
obdarovaný za to něčím zaplatil, projevil obdivuhodnou ryzost srdce. Pavel 
už čekal závist v podobě nevyřčené věty: „Já bych chtěl mít také takového 
bratra!“ Mít to štěstí, dostávat štědré dary zadarmo, bez námahy. Ale z úst 
chlapce zaznělo něco nečekaného: „Chtěl bych být také takovým 
bratrem!“ Tato velkorysost Pavla vyvedla z míry. To nečekal. A to ještě 
netušil, co chlapec nosí v srdci: on je také bratr a chtěl by jím být ještě 
více. Má v srdci touhu obdarovat štěstím svého postiženého bratra 
Tomáše. Touhu, která se neleká námah a obětí, která se upíná k hledání 
možností, která zapomíná na sebe a na svá přání, která udělá vše pro 
jeden spokojený úsměv, pro jednu chvíli štěstí. Touhu, která pozvedá 
obdarovaného i dárce. 

Ježíš svým příchodem na svět nám vyjevil touhu svého Srdce. Přišel nás 
obdarovat tím největším darem, kterým je On sám. Od věků nás nosí 
v srdci, s bolestí myslí na naše ztracené štěstí. My, kteří se potácíme mezi 
žádostivostí těla a neklidem touhy duše po Bohu, jsme v životě jako 
chromí. On se stal naším bratrem, přijal na sebe naši lidskou přirozenost, 
aby nás v poutu tohoto bratrství uzdravil a navrátil na cestu k věčnému 
štěstí. Nepřišel nás ohromit, oslnit, vždyť se narodil v chudé Betlémské 
stáji. Nepřišel učinit laciné gesto, ale dal za nás všechno, celý svůj život až 
po krutou smrt na kříži. Pro naše štěstí. Kdybychom zde v jisté parafrázi 
k příběhu vyslovili větu: „Mít tak takového bratra …“, museli bychom hned 
se vší pokorou a vděčností před Dítětem v jeslích pokleknout.  

Milostiplné prožití Vánoc a Boží lásku a ochranu v novém roce přeje 

 

Aleš Ligocký 
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Změnil mé srdce 

(podle knížky Thierry Bizot: Anonymní katolík) 

 

Ježíš se narodil, 

aby uhasil naši žízeň … po lásce. 

Narodil se jako malé dítě, 

kterého se nelze bát. 

Ježíš je pro mě od této chvíle ten, 

kdo mi zkřížil cestu. 

Ten, kdo mě zná, kdo se setkal s mým pohledem, 

kdo vzal mé srdce do svých dlaní, 

aby je měnil a navždycky změnil. 
 
 
 
 

VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 

 
Za politiky a státníky na všech stranách,  

aby nacházeli cesty k pokoji a dobru. 
 

 
 

 KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 
 

 Za pomoc Ducha svatého při volbě nového biskupa pro 
diecézi. 

 Za uzdravení poškozených vztahů v rodinách. 

 Za všechny lidi, kteří se vlivem současné situace dostali do 
finanční tísně. 

 Za naši zralou touhu „být dobrými bratry“ 

 

https://www.ikarmel.cz/produkt/anonymni-katolik
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ADVENTNÍ PŘEKVAPENÍ 
 

Práce v sociálních službách není 
vždycky lehká. Je to ale práce, 
která obohacuje a přináší nám 
také krásné momenty. Vděčnost 
klientů, jejich díky i úsměvy jsou 
velkým povzbuzením do další 
práce.  Ráda bych se s Vámi 
podělila o jedno krásné adventní 
překvapení, o které se postaral 
jeden náš klient pan Miroslav.   

Příběh pro mě začíná v létě, kdy jsem jela navštívit zájemce o službu, který u 
nás měl v létě na krátký čas pobývat. Jako většina lidí, kteří naši službu 
neznali, byl nejistý a měl trochu obavy, jaké to u nás bude. Vyprávěl mi, že 
když byl ještě zdravý, byl myslivec a vždy rád pracoval se dřevem. Své záliby 
se však nevzdal, i když nyní nemůže pořádně používat pravou ruku. Ukazoval 
mi některé své výrobky, na kterých bylo vidět, že postupně zdokonaluje 
koordinaci rukou a daří se mu vyrábět stále pěknější díla.  

Když přijel v létě na odlehčovací pobyt, 
zjistil, že u nás může mít režim 
podobný jako je tomu zvyklý doma, 
takže byl spokojený. Jediné, co mu 
chybělo, byla dílna a jeho věrný psí 
společník. Rád trávil čas v jídelně a na 
zahradě ve společnosti personálu a 
ostatních klientů. Všichni si ho brzy 
oblíbili. Na podzim klient přijel znovu a 
přivezl nám jako překvapení 
vlastnoručně vyrobený dárek – solničku 
s pepřenkou, která se stala součástí 
naší jídelny. Když jsme se na podzim 
loučili, už jsme si popřáli vše nejlepší 
do dalšího roku s tím, že se možná zase 
uvidíme v létě. Vůbec jsme tehdy 
netušili, že pro nás chystá další 

překvapení. Když začal advent, nechal se k nám pan Mirek dovést a daroval 
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nám krásný stromeček, který sám upravil a vyrobil na něj i ozdoby. Stromeček 
od té doby zdobí naši jídelnu a všem nám zpříjemňuje předvánoční čas. Tímto 
bych chtěla panu Miroslavovi ještě jednou za celý tým ze srdce poděkovat a 
přeji nejen jemu, ale i čtenářům Roušky požehnané svátky.  

         
       Monika Adámková, 

vedoucí Charitního domu sv. Kláry 

 
 

CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SV. FRANTIŠKA  
MÁ UŽ 24 LET 

  
V devadesátých letech minulého století po ničivých záplavách v roce 1997 se 
zrodil nápad vybudovat pod hlavičkou Charity v Bohumíně domov pro 
seniory. Charita Bohumín získala od Římskokatolické církve objekt bývalé fary 
vedle kostela ve Starém Bohumíně. Po nezbytných úpravách se přesně před 
dvaceti čtyřmi lety otevřel Charitní dům pokojného stáří sv. Františka a začal 
poskytovat služby klientům. Jak už to tak bývá, začátky nebyly jednoduché, 
ale díky obětavosti a píli pracovnic se dařilo vytvořit našim klientů skoro 
skutečný domov s láskou, porozuměním a lidskostí.  

Letos právě díky nim slaví náš Domov už dvacáté čtvrté výročí. Místo bujarých 
oslav jsme, ale zvolili spíše skromné a duchovní posezení, jak se současnými, 
tak bývalými zaměstnanci. V naší jídelně se tak sloužila mše svatá, která tak 
byla odkazem na církevní původ domova. Mši 
sloužil místní starobohumínský farář otec 
Kalikst a jáhen  Aleš Ligocký. Vzhledem ke 
zdravotnímu stavu některých našich klientů 
bylo rozhodnuto odsloužit mši v prostorách 
Domova, který je zároveň jen pár metrů od 
kostela ve Starém Bohumíně. Během 
půlhodinové mše, mimo jiné, požehnal kněz 
našemu domovu s přáním mnoha dalších let 
provozu. 

Při této příležitosti se současní i bývalí 
zaměstnanci našeho Domova měli možnost 
setka, pozant se a popovídat. Dorazili 
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v hojném počtu a společně si tak užili tuto slavnostní událost. Po mši si všichni 
zaměstnanci společně sedli a vyprávěli si o časech minulých i současných a 
vzpomínali na prožité roky ve službě našeho Domova.  

Jak  to tak bývá, nemohli si vyprávět dlouho, protože služba v našem domově 
je potřebná 24 hodin denně, aby se naši klienti cítili dobře. A tak se po 
bezmála hodině a půl všichni rozešli do svých domovů a provoz se vrátil do 
všedních kolejí.  

Závěrem bychom samozřejmě chtěli poděkovat rodinám našich klientů, že 
nám svěřili a svěřují s důvěrou své blízké. O které se snažíme starat, jak 
nejlépe to jde. Děkujeme samozřejmě i těm, kteří nám jakkoli a s čímkoli zcela 
nezištně pomáhají. No a také děkujeme i všem zaměstnancům, bez kterých by 
to nešlo a nejde.  

Markéta Mitková, aktivizační pracovnice Domova 

                                                                             

 

PEJSEK ČLOVĚKU, ČLOVĚK PEJSKOVI 

 
To je motto, které nás naplňuje. Dělat něco jen tak bez zjištěného důvodu, 
patří přece k charitě.  

Jsme zaměstnanci a přátelé charity, která pomáhá slabším všech vyznání, 
původu, ras, lidem a zvířatům. Právě to z nás dělá lidi - Milovat vše kolem 
sebe.  

Aby měli o malinko hezčí život, rozhodli jsme se letos přispět něco málo 
pejskům v útulcích v Dětmarovicích a Orlové. Uspořádali jsme sbírku jídla, 
hraček a pamlsků, do které se zapojili zaměstnanci Domova pro seniory U 
Kaple i rodinní příslušníci a přátelé našich klientů.  

Je to sice slza v moři, ale pokud těchto slz uroníme mnoho, naplníme moře. A 
slzy neznamenají jen lítost a zármutek, ale také pokoru, soucit, radost a zvlášť 
radost z radosti druhých. Toto je náš cíl. Udělat radost druhým. A nezáleží na 
tom, o jakého tvora jde.  

Tímto projektem chci do budoucna oslovit další hřejivá srdce a hlavně 
poděkovat všem, kteří měli zájem, ochotu a srdce se zapojit. Náš celý tým, 
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naši přátelé, naši příbuzní, naši uživatelé a jejich rodiny - vám velký dík za 
lásku, kterou dáváte. Někdy stačí málo, ale když se spojíme, jsme obrovská 
síla.  

A proč sbírka?  

Přesně to je naším cílem a radostí - pomoc 
druhým jen tak. Spousta z nás má zvířátka a 
je správné vracet jim to, co sami od nich 
dostáváme. Kdy jindy, než teď?  

Sama mám pejska. Prochází těžkým obdobím 
a různými nemocemi. Rve mi srdce, když nejí 
a já nevím, jak mu pomoci. Záleží mi na tom, 
aby měl hezký život a důstojné stáří. Je 
součástí rodiny, která ho miluje. 

Proto chci ještě jednou poděkovat všem, 
kteří se zapojili a ukázali lásku. Není to vždy 

tak jednoduché. Děkuji.    

Lada Terbrová, Ivana Sedláčková,  
pracovnice v sociálních službách Domova pro seniory U Kaple  

 

Kouzlo je obdarovat a mít z toho větší radost, než být obdarovaný. 

 

AKTIVNÍ ŽIVOT V DOMOVĚ U KAPLE 
 

Poslední měsíc se v našem Domově nese v duchu přicházejících Vánoc. 

Poprvé naše klienty navštívil pan farář Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr. . 
Přivítali jsem s jejich programem žáky Základní umělecné školy 
v Bohumíně. Svým vystoupením potěšili pracovníky i klienty Domova. I 
děti z Dětmarovické základní školy, z družiny, nám udělali svou návštěvou 
velkou radost. 

V těchto zimních dnech hrajeme s klienty společenské hry. Oblíbené je 
Bingo a rádi také odpovídají na kvízové otázky. 
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Začali jsme spolupracovat s dobrovolníky ze spolku Počteníčko, kteří 
budou pravidelně navštěvovat klienty Domova. Tvořili jsme společně 
vánoční truhlíky a přitom klienti poslouchali vánoční koledy. Nazdobili 
jsme živý stromeček a upekli cukroví. Klienti dostali mikulášské balíčky a 
nyní pro ně připravujeme dárečky pod vánoční stromeček. Snad uděláme 

radost     . 

Zapojili jsme se do projektu Ježíškova 
vnoučata, ve kterém si klienti mohou přát 
vánoční dárky od neznámých lidí. 
Prostřednictvím tohoto projektu jim lidé 
mohou udělat radost a splnit jejich přání. 

 
Kateřina Oršulíková,  

aktivizační pracovnice Domova pro seniory 
U Kaple 

 
 

 

 

OBČANSKÁ PORADNA VÁM DĚKUJE 
Bylo nám ctí po celý rok 2022 stát při vás. Rádi se vám věnujeme a dělíme o 
své letité vědomosti i zkušenosti. Jsme tu s vámi již 21 let.  

Naši poradci jsou připraveni vám naslouchat, nesoudíme, radíme.  Vážíme si 
vaší upřímnosti, která snadněji otevírá cesty k reálnému řešení vašich potíží.  

Někdy stačí vyřídit celou záležitost ve třech minutách, někdy se řešení táhne 
měsíce, dopisujeme soudům/úřadům/exekutorům, čekáme na rozhodnutí, 
podáváme odvolání apod. Cesta z některých vašich potíží je pro poradnu 
poměrně jednoduchá, často jste však kvůli nim zcela v koncích, trápíte se 
několik dní, týdnů, měsíců, v noci nemůžete spát. Škoda takového trápení. 
Až poté si oddychnete a říkáte: kdybych věděla, že mi pomůžete, přišla bych 
už dříve. 

Těší nás vaše slova spokojenosti: 
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• Děkuji, poradili i pomohli jste mi víc, než jsem čekal. 

• Jak je možné, že fungujete v takovém rozsahu? U právníka bychom za 
první větu platili pětistovku.  

• Děkuji, že jsem s vámi o svých potížích mohla mluvit. Vaši poradnu 
vnímám jako neutrální místo, pokud nevěřím lidem nebo institucím 
okolo sebe. 

• Děkuji, že jste mi pomohli při rozvodu manželství s cizincem. Měla jsem 
strach, že mě v Česku nerozvedou, ale nakonec to vyšlo. Bez vás bych to 
nezvládla.  

• Dobrá zpráva je, že jste mi pomohli získat 47 tisíc, důchod už mi 
dopočetli a poslali na můj účet. 

• Odklad nástupu výkonu trestu odnětí svobody mi nakonec díky vaší 
pomoci schválili. Moc mi to pomohlo. Děkuji, budu vás doporučovat. 

• Chtěl bych poděkovat, že jste nám pomohli připravit se na vrácení zboží 
od nepoctivého dodavatele. Přijeli jsme tam a vše jsme dobře vyřídili.  

• Dneska jsem měl zase chmurné myšlenky, ale teď už je mi krásněji, díky 
vám, pomohli jste mi a jste milí, ze srdce děkuji. 

• Jsem sice zastánce satanismu a vy jste „na druhé straně“, přesto děkuji 
za vaši radu i duchovní rozhovor, rád bych charitě daroval dobrovolný 
příspěvek.  

• Já jsem se o poradně dozvěděl od známého, protože každý tu už s vámi 
něco řešil.  

Kontakty na poradnu: název: Občanská poradna v Bohumíně, mobil: 
739 002 717, email: opbohumin@seznam.cz, adresa: Štefánikova 957, Nový 
Bohumín, otevírací doba: Po a St 8-12 a 13-17, Út a Čt 8-12. Poslední klient je 
přijat 45 minut před koncem otevírací doby. Web: bohumin.charita.cz/jak-
pomahame/obcanska-poradna-v-bohumine/ 

Budeme se snažit být vám vždy oporou a děkujeme za důvěru, se kterou se 
na poradnu obracíte. Skrze vaši přítomnost nachází naše služba naplnění 
svého poslání.  Jsme tu pro vás = bezplatná, anonymní, diskrétní Občanská 
poradna, která vám pomáhá ve vaší obtížné situaci, když ji nedokážete řešit 
vlastními silami.  

Přejeme vám Boží požehnání do dalších dnů.  

Lucie Fábryová, vedoucí poradny 

mailto:opbohumin@seznam.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 
 

Je tady opět závěr roku a v Charitě Bohumín čas intenzívních příprav na další – 
již dvacáté šesté – pokračování Tříkrálové sbírky. Stala se z ní za tu dobu 
největší dobrovolnická akce v České republice, je výrazným důkazem o síle 
lidské solidarity a také způsobem, jak udržet v provozu různorodé služby 
Charity, které jsou částečně nebo zcela závislé právě na výtěžku této sbírky. 
 
Aby i tato Tříkrálová sbírka proběhla v duchu vánočního poselství o Boží 
solidaritě s člověkem a lidské navzájem, aby přinesla radost dárcům a užitek 
obdarovaným, přijmou všichni koledníci Charity Bohumín zvláštní požehnání. 

 
Požehnání koledníkům bude uděleno při mši sv.  

v kostel Božského srdce Páně v Novém Bohumíně  
dne 1. ledna 2023 v 9 hod. 

 
Děkujeme, že jste i při minulém tříkrálovém koledování 
(2022) sbírku podpořili. V regionu Charity Bohumín se 

vykoledovalo 504 207 Kč, dalších 30 250 Kč  se vybralo formou on-line koledy 
a bezhotovostních darů. Finance ze sbírky byly tentokrát využity především 
pro potřeby Domova pro seniory U Kaple a to konkrétně na pořízení 
služebního vozidla, které je využíváno k dopravě klientů a k zásobování 
Domova. 
 
Z nové sbírky, která bude probíhat od 1. do 15. ledna 2023, bychom rádi 
zakoupili polohovací geriatrická křesla do Domova pro seniory U Kaple a 
Charitního domu sv. Kláry, jako pomůcku pro klienty, kteří mají problémy se 
samostatným pohybem a onemocněními ztěžujícími chůzi. Křeslo pomůže 
těmto lidem pohybovat se ve venkovních prostorách domovů.  
Dále bychom chtěli vytvořit kvalitní pracovní prostředí zaměstnancům 
Noclehárny sv. Martina, např. rekonstrukcí hygienického zázemí. 
Aktuální informace o našich záměrech naleznete na webu sbírky: 
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/ 
 

https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
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Přestože všichni doufáme, že v roce 2023 nám nebude nic bránit v tradiční 
podobě koledování, nabízíme možnost přispět na konto Tříkrálové sbírky i 
těmito způsoby: 

1/ můžete přispět na sbírkové konto č.: 
66008822/0800 s variabilním symbolem 777988001 

2/ nebo přes tzv. virtuální kasičku, kterou i s koledou 
najdete na webových 
stránkách www.trikralovasbirka.cz 

3/ nebo prostřednictvím tzv. QR kódu, který si můžete 
načíst do svého mobilního telefonu a odeslat platbu 
prostřednictvím mobilního bankovnictví; zde je ke stažení tento QR kód.  

 
 
Děkujeme za Vaši dosavadní štědrost a věříme ve Vaši podporu i v roce 2023 

a prosíme čtenáře Roušky o modlitby na úmysl Tříkrálové sbírky. 

 
 
 

PROTOŽE PODĚKOVÁNÍ NENÍ NIKDY DOST... 
 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří darovali 
oblečení v rámci charitativní sbírky, kterou pro nás 
pořádala ZŠ Via Montessori Hlučín 
https://www.viamontessori.cz/zsviamontessori při 
příležitosti svátku sv. Martina. Velké díky také patří 
škole za její realizaci.  
Oblečení putovalo do našeho charitního šatníku, o 

který se ochotně a zdatně starají naše milé paní 

šatnice. Děkujeme i jim a všem našim dárcům ♥ 

Charitní šatník bude otevřený do 14.12., poté v novém roce od 9.1.2023 

Martina Horváthová,  

sociální pracovnice 
 

http://www.trikralovasbirka.cz/
https://www.viamontessori.cz/zsviamontessori
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A CO ZÁVĚREM? 
 

Doba předvánoční je pro mě dobou úklidu. Toho opravdového (což se mi 
v tom shonu moc nedaří), ale i toho pomyslného sama v sobě. Doba zastavení 
a přemýšlení nad tím, co jsem letos zařila a prožila, co se mi povedlo a co se 
mi nepovedlo. Z čeho všeho se mohu radovat. Z pohledu mě samotné je to 
vděčnost za to, že mám kde bydlet, že mám co jít, že mám kolem sebe milující 
rodinu, přátele ale i skvělé spolupracovníky. 

Z pozice ředitele je to určitě radost z „rozjezdu“ nového Domova pro seniory 
U Kaple v Dětmarovicích, z nového nastavení fungování „větší“ organizace, 
zdárného ukončení projektu Evropských sociálních fondů a zajištění dalšího 
finacování odlehčovací služby v Charitním domě sv. Kláry, zvládnutí dopadů 
válečného konfliktu na Ukrajině, z úspěšného absolvování inspekce 
pracovníků ministerstvas práce a sociálních věcí na kvalitu poskytování naší 
odlehčovací služby, ze zvládnutí odchodu pracovnic, které stály při vzniku a 
rozjedu Charity Bohumín do zaslouženého důchodu a z úspěšného hledání 
nových maldších posil nebo zdárného nalezení nových prostorách pro zázemí 
Charity Bohumín 

Vše, co se letos odehrálo mi opět přineslo jedno poznání. Bez spolupráce, 
vzájemné úcty a pomoci by se nepodařilo nic. Ať je to nový tým v novém 
domově, ať je to spolupráce všech organizaci a Městského úřadu v Bohumíně 
při pomoci uprchlíkům z Ukrajiny či nastavování nových procesů v organizaci.  

Děkuji všem pracovníkům Charity Bohumín za to, že při své každodenní práci 
nevidí jen situaci člověka, ale za situací hledají člověka samotného. Že je pro 
ně prvořadé zachovávat důstojnost a úctu ke každému, kdo u nás hledá 
pomoc. 

Děkuji všem příznivcům, doborvolníkům, spolupracovníkům, bez kterých 
bychom nemohli pomáhat. 

A především děkuji Bohu za boží vedení i každodenné zázraky. 

Přeji ze srdce nám všem krásné a požehnané Vánoční svátky a v novém roce 
moudrost, pokoru a vděčnost. 

Zdeňka Kniezková Brňáková,  
ředitelka Charity Bohumín 


