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Vážení čtenáři charitního
čtvrtletníku,
jsem rád, že mám na závěr roku
opět příležitost popřát Vám hezké
prožití adventní doby, požehnané
vánoční svátky a pokoj a dobro do
celého roku 2018. Když jsem se
zamýšlel nad tím, co vlastně prožíváme nebo bychom mohli prožívat
v této době, která předchází svátkům narození dítěte přinášejícího
podle biblického sdělení světlo
naděje a radosti do tmavé noci, je
to právě ono umožnění připravit se na velkou událost, která nás čeká a na kterou se můžeme těšit.
A právě tato příprava je velkou příležitostí strávit
nejen nejkrásnější svátky roku, ale vlastně celý
následující rok co nejlépe a nejhodnotněji. Je holou
skutečností, že nejen v poslední době se předvánoční čas stává časem shonu a překotného shánění
dárků a darů, které jsou pořizovány s opravdovými
a čistými úmysly směřujícími k tomu, abychom
udělali svým nejbližším radost. Na vlastní kůži ale
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zažíváme, že to, co je nejhodnotnější v našem životě a v životě našich
blízkých, je především čas strávený
mezi lidmi, kteří se mají rádi a kteří
nás mají rádi, V naší charitní praxi,
nejen v domovech pro seniory,
v hospicích, azylových domech pro
lidi bez přístřeší, ale také například
v terénních službách zaměřených
na pomoc lidem prožívajícím svůj
život na ulici, si naprosto zřetelně
a hmatatelně uvědomujeme, že to
nejdůležitější, co člověk potřebuje,
je čas a příležitost být s někým,
koho mám rád a čas věnovaný někomu, kdo mě
potřebuje. Přeji vám, milí přátelé, ale také mým
nejbližším a sobě, abychom si uvědomovali hodnotu nejen našich nejbližších, ale vlastně všech
lidí, se kterými se setkáváme, a také nenahraditelnou hodnotu času, kterou jim věnujeme.
Přeji vám, ať vás na této cestě za nezaměnitelnou hodnotou lásky a pokoje provází dítě z betlémské stáje a jeho požehnání.
Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

Obnova domu díky Evropské unii
Prostředky z Evropské unie umožní Charitě Ostrava rozvinout sociální služby pro lidi
bez domova prostřednictvím rekonstrukce objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre.
„V rámci dvouletého projektu Charita Ostrava
obdrží z Integrovaného regionálního operačního
programu Evropské unie bezmála 17 mil. Kč na
rozšíření a zkvalitnění zázemí pro sociální služby
nízkoprahového denního centra a terénních programů poskytované ženám a mužům bez přístřeší,“
sděluje ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.
„Naším cílem je opravit zastaralou a nevyhovující
budovu, aby byly sociální služby lidem poskytovány
v důstojných podmínkách a mohli jsme rozšířit

jejich spektrum,“ doplňuje ředitel Pražák. Projekt
s názvem „Rozvoj a optimalizace sociálních služeb
v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez
domova“ je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou 16 126
378 Kč, Charita Ostrava se bude finančně spolupodílet částkou 848 757 Kč.
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Posláním nízkoprahového denního centra pro
ženy a muže bez domova v Charitním domě sv.
Benedikta Labre je pomáhat řešit jejich obtížnou
životní situaci poskytováním důstojného zázemí,
stravy, ošacení, možnosti osobní hygieny, sociálního
poradenství. V chladných obdobích roku je objekt
rovněž využíván pro poskytování nouzového, bezplatného noclehu lidem bez přístřeší. V Charitním
domě sv. Benedikta Labre mají dispečink také sociální pracovníci služby Terénní programy, jejichž
smyslem je aktivně vyhledávat a pomáhat lidem
přímo na ulici. Co nízkoprahové denní centrum
poskytuje, uvádí ilustrační příběh:
Rekonstrukce objektu bývalého kostela Husitské církve na Lidické ulici v Ostravě-Vítkovicích
bude zahrnovat výměnu střechy, oken, fasády
a rovněž téměř celé infrastruktury objektu a vznik
nového zázemí včetně vybavení v celém prvním
patře, které bylo dosud nevyužité. Zkvalitní se
tak nejen technické podmínky a sníží energetická

náročnost provozu, ale v nových prostorách budou
moci vzniknout svépomocné skupiny uživatelů
služeb a důstojné podmínky pro zimní nouzové přenocování lidí bez domova. Z dotace budou pořízeny
také dvě auta pro službu Terénní programy, kterou
podporuje Operační program zaměstnanost.
Děkujeme za významnou finanční podporu
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Štědrost dárců pro lidi v nouzi

V sobotu 11. listopadu se v rámci Národní potravinové sbírky organizované Českou
federací potravinových bank, Byznysem pro společnost, Charitou Česká republika
a Armádou spásy vybralo v ČR celkem
370,4 tun trvanlivých potravin a 41,5 tun
drogistického zboží.
Pro lidi v nouzi, využívající služeb Charity
Ostrava, dárci poskytli na 2 sbírkových místech (obchodní domy Tesco v Ostravě-Třebovicích a Hrabové) 1925,6 kg trvanlivých potravin
a drogistického zboží. Děkujeme dárcům za
projevenou solidaritu, dobrovolníkům za pomoc
s realizací sbírky a obchodním domům za vstřícdk
nost a podporu! 

Charitní Tříkrálová sbírka 2018

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských
domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané
1. – 14. ledna 2018 již po osmnácté Charitou Česká republika.
Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě
tříkrálových kalendářů a cukru jako
poděkování přispěvatelům za podporu
pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato
pomoc plyne. V roce 2018 využijeme
získané prostředky v Ostravě např. na podporu
lidí v závěru života v hospicových službách,

podporu lidí bez domova, pro ohrožené
děti a mládež a pro služby pro lidi se
zdravotním postižením. V předvečer
svátku Tří králů – 5. 1. 2018 bude od 14 h
na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě
nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj
pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za
podporu služeb pro lidi v nouzi. Více
o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu:
www.ostrava.charita.cz
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Dárek Jam pro lidi bez domova

Již popáté se sejdou ostravští muzikanti na
benefiční hudební akci v centru Ostravy, aby
podpořili ženy, muže a děti bez domova. Návštěvníci akce mohou pro klienty sociálních služeb
Charity Ostrava přinést vánoční dárek formou

hygienických potřeb, teplých ponožek, čepic či
dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých
potravin apod. Hudební setkání bude probíhat
19. 12. 2017 od 19 h v klubu Modrá Myš na
ul. Stodolní v Ostravě. Srdečně zveme.

Denní centrum sv. Alžběty slouží

Posláním služby Denního centra sv. Alžběty je podpořit lidi se zdravotním postižením
(Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při zajištění jejich potřeb v době, kdy o ně nemůže
pečovat rodina nebo blízcí. Díky službě může člověk zůstat ve svém domácím prostředí.
Služba denního centra může pomoci řešit životní
situace klientů, které by mohly být jinak řešitelné jen
stěží, jak ilustruje příběh paní Libuše, který vypráví
Lenka Havriščuková, geriatrická pracovnice centra:
„V říjnu nás kontaktovala paní Jana s žádostí
o službu Denního centra pro svou maminku – paní
Libuši, se kterou žije společně v bytě. V rámci sociálního šetření nám paní Libuše sdělila, s jakou pravidelností si přeje do centra docházet. Svěřila se nám,
že jí činí velké obtíže být doma sama v době, když je
její dcera v práci. V rámci jednání obavy o maminku
z téhož důvodu projevila také její dcera. Paní Libuše
se hned od prvního dne v denním centru zapojila nejen
do programů jako je cvičení paměti, kondiční cvičení
apod., ale také do kolektivu. Je usměvavá a spokojená. Rovněž její dcera je dle svých slov klidná, když je
v zaměstnání, a ví, že je o její maminku postaráno.“

Denní centrum sv. Alžběty je otevřeno
v pondělí–pátek v 7–16 h a je určeno pro seniory a dospělé lidi se zdravotním postižením,
počínající demencí, smyslovými a pohybovými
poruchami či jinými chorobami souvisejícími se
stářím. Žádost o přijetí do služby a ceník naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz.

Autor fota: Martin Poštulka

Příměstské aktivky pro ohrožené děti

Na letošní letní prázdniny připravilo Charitní středisko Michala Magone dvě příměstské
aktivky a dva celodenní výlety. V červenci jsme se s klienty střediska vydali po stopách
dinosaurů a na „Čipernou jízdu“, příměstskou aktivku zaměřenou na poznávání Ostravy
a okolí. V srpnu jsme absolvovali příměstskou plaveckou aktivku „Na divoké vlně“
a navštívili jsme Ostravskou ZOO.
Návštěva Dinoparku byla doprovázena kvízem,
aby si klienti z akce odnesli nové poznatky a základní
informace z historie pravěku. V rámci poznávání
Ostravy a okolí pracovníci společně s klienty navštívili
Hrad Hukvaldy, dále jsme se vydali do Hornického
muzea na Landeku, kde se klienti seznámili s ostravskou historií spojenou s hornictvím. Ve Štramberku
se zase měli možnost seznámit s procesem výroby
Štramberských uší. Navštívili jsme také koupaliště
ve Vratimově, kde klienti trénovali základy plavání.
Někteří z nich byli na koupališti poprvé v životě. Na
závěr jsme připravili turnaj v minigolfu. Také srpnové aktivity pro klienty byla zaměřeny na získání
nových poznatků nácvik dovedností, samostatnost,

slušné chování atd. U klientů byla podporována
hlavně spolupráce ve skupině, tolerance ostatních
a kamarádské chování.
Tradiční i nové neobvyklé zážitky jsou velmi přínosné zejména díky vytažení klientů z jejich běžného
prostředí, jako jsou neutěšené poměry doma nebo
negativní vlivy okolí. Klientům střediska tyto aktivity pomáhají, aby viděli život pozitivněji a necítili
se odstrčené. Činnosti Charitního střediska Michala
Magone jsou podporovány Moravskoslezským krajem, městem Ostrava a městským obvodem OstravaJih.
Mgr. Veronika Venglářová, sociální pracovnice,
Charitní středisko Michala Magone
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Biskup uděloval ocenění

Na slavnost sv. Hedviky, 16. října, udělil ostravsko-opavský biskup Mons. František V.
Lobkowicz 24 ocenění za dlouholetou, obětavou službu pro diecézi. Mezi oceněnými
osobnostmi jsou také tři dlouholeté pracovnice Charity Ostrava.
Pamětní list s poděkováním, medaili sv. Hedviky a červenou růži „Za přínos ke službě Charity
Ostrava“ přijaly kolegyně Marie Lindovská, Jana
Vůjtková a Libuše Siudová, jejichž profily přinášíme
níže. Blahopřejeme jim k získání ocenění, děkujeme
za jejich práci a přejeme mnoho sil do dalších let.
Služba všech tří oceněných je velkým přínosem pro
kvalitu poskytovaných služeb Charity Ostrava.
 Marie Lindovská pracuje v Charitním středisku
sv. Alžběty jako ošetřovatelka i jako pracovník v sociálních službách od roku 1997. Zajišťuje pomoc seniorům, často postiženým některým typem demence,
a s dalšími pracovníky se podílí na zajišťování jejich

Marie Lindovská

Jana Vůjtková

základních potřeb a individuálních aktivizací.
 Jana Vůjtková od roku 1996 působí v Charitním středisku sv. Alžběty, kde nejprve zajišťovala
pomocné a úklidové práce. Od roku 2000 slouží jako
pečovatelka a později také jako pracovník v sociálních službách. V pobytové službě střediska se obětavě
věnuje seniorům a lidem dlouhodobě nemocným.
 Libuše Siudová pracuje v Charitě Ostrava rovněž
přes dvacet let. Nejprve v Charitním domě sv. Veroniky v Paskově, kde se starala o lidi s onkologickým
onemocněním, v roce 2007 přešla do Hospice sv.
Lukáše jako ošetřovatelka lidí v terminálním stadiu
nemoci.

Libuše Siudová

„Dej se vést“ a africké fotografie
V rámci programu komunitního centra pro seniory v Charitním středisku Gabriel se
v listopadu uskutečnily mimo jiné dvě zajímavé akce.
Beseda s názvem „Dej se vést…“
s Pavlem Dreslerem, navigátorem Jana
Kopeckého v MS Rally, stáje Škoda
Motorsport. Besedy se zúčastnil také
Martin Straka – TV komentátor
a fotograf automobilových závodů.
Účastníci besedy mohli nahlédnout
pod pokličku automobilového sportu
díky poutavému vyprávění obou
osobností doplněnému fotografiemi a krátkými filmy.
Senioři si mohli také vyzkoušet, jak se závodníci cítí

v ochranné přilbě, která patří do
nezbytné výbavy.
Vernisáží byla 14. listopadu
v charitní Galerii G zahájena
expozice snímků Marty Vinárkové s názvem „Afrika ve fotografii“. Výstava z jejích cest po
„černém kontinentu“ bude v 1.
patře komunitního centra pro
seniory Gabriel v Ostravě-Zábřehu ke shlédnutí až
dk
do konce roku.

ŠKOLA ŽIVOTA V CHARITĚ OSTRAVA

Nastoupila jsem do Charity Ostrava v roce 1994 jako čerstvě 18. letá holka, která se
nedostala na veterinu.
Říkala jsem si dočasně, chtěla jsem veterinu zkusit
znovu. Jenže, někdo to chtěl asi trochu jinak. Letos
v září je to již 23 let práce v Charitě Ostrava, která pro

mne nebyla nikdy jen příležitostí vydělat si peníze,
ale která pro mne byla vždy službou, obohacením
a hlavně příležitostí k růstu lidsky i profesně.
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Začínala jsem v pečovatelské a ošetřovatelské
službě, kde mne zejména paní vedoucí Eliška Lantová naučila, jak s úctou pečovat o staré a nemocné.
Laskavě a trpělivě mne vedla a osobním příkladem
mne učila, jak žít život naplno, s pokorou a láskou
k druhým.
Dalším zastavením mi bylo nízkoprahové centrum pro děti a mládež, kde jsem jednak v sobě objevila radost z práce s dětmi a mládeží, ale také našla
svého budoucího muže Jiřího.
Posledních několik let jsem pak mohla pracovat ve službě sociální rehabilitace a měla možnost
zakusit realitu všedních dnů lidí z azylových domů

i z ulice. Naučila jsem se veliké pokoře, v úžasu byla
obdarovávána těmi zdánlivě chudými v naší společnosti, mohla se od nich učit radovat se z maličkostí,
jen z prostého bytí a sledovat jejich naději, jejich
odvahu nevzdávat se a jít dál.
Díky Charitě jsem poznala mnoho úžasných
lidí, kteří velice obohatili můj život, poskytli mi
nové pohledy a přijali mne s láskou i přes všechny
mé chyby. Odcházím ze služby s pocitem, že to
všechno mělo smysl, s vděčností za každého, se kterým jsem se mohla v této službě potkat. S přáním
hodně sil, lásky a pokoje do Vaší další služby.
Petra Hořínková, DiS.

Pomáhá nám dobrovolnice z Berlína
Od půlky září se stala součástí týmu Charity Ostrava 18 letá Flavia
Dittrich z německého Berlína. Do Ostravy přijela, aby se stala dobrovolnicí,
konkrétně v Charitním středisku Michala Magone v Ostravě-Dubině.
Přestože Flavia vnímá Ostravu jako velmi
odlišné město než Berlín, velice rychle si ji oblíbila díky starším tramvajím a častým projížďkám
na kole, díky kterému město postupně prozkoumává. „Jsem zcela uchvácena Dolní oblastí
Vítkovic a také obrovskými obytnými domy
v Ostravě-Dubině“ sděluje své dojmy Flavia. Mezi
její záliby patří kromě jízdy na kole také vaření,
čtení, analogové fotografování a hudba.
Náplní její dobrovolnické činnosti je výpomoc
při aktivitách pro děti a mládež ohrožené sociálně-

patologickými jevy v Charitním středisku Michala
Magone, kam dochází 3
dny v týdnu. Po celý rok,
který v Ostravě stráví, bude
navštěvovat a pomáhat v domácnostech přeživších
obětí nacismu v rámci spolupráce s o. p. s. Živá
paměť.
Přejeme Flavii přejeme vše dobré a velmi si
vážíme jejího rozhodnutí věnovat rok života
dk
pomoci potřebným lidem v Ostravě.

Podzim v domě Salvator Krnov
Podzim byl pro uživatele
pobytové sociální služby pro lidi
s duševním onemocněním v Charitním domě Salvator Krnov ve
znamení mnoha aktivit a programů. Mimo jiné proběhlo
písničkové a taneční odpoledne
s kapelou A-Trio, jindy zase přijely pracovnice Slezské Diakonie
Krnov se svojí mobilní Kavárnou
u Jarušky a klienti si mohli společně posedět u kávy, horké čokolády nebo čaje, přičemž souběžně

proběhla beseda s krnovským historikem na téma „Život měšťanů
v Krnově ve středověku“. Pravidelnou a oblíbenou aktivitou
v charitním domě je Písnička na
přání a v půli října jsme společně
s klienty služby navštívili zámek
v Hradci nad Moravicí. Účast
na aktivitách vede k začleňování
lidí s duševním onemocněním do
společnosti a přispívá ke zvýšení
možné míry jejich soběstačnosti.

ČSOB POMOHLA Mobilnímu hospici sv. Kryštofa

Ztrátový provoz Mobilního hospice sv. Kryštofa podpořila společnost ČSOB v rámci programu ČSOB pomáhá regionům, částkou 35
000 Kč. Na zajištění kvalitní zdravotní služby
Mobilního hospice, který pomáhá lidem v závěru

života, přispěli také drobní dárci. Díky tomu se
shromáždila částka v celkové výši 41 200 Kč, kterou Charita Ostrava využije na provozní náklady
potřebné služby. Velice děkujeme za podporu!
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P.F. 2018 – z obsahu příště

„Velebím tě Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto
věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je
maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“ (Lk 10,21)
A současný Petrův nástupce k tomu ve svém zamýšlení dodává: ctnosti těch maličkých je bázeň Boží,
nikoliv strach, nýbrž pokora. Mít srdce maličkých!
O Vánocích vidíme velmi dobře nepatrnost a maličkost – dítě, stáj, matku, otce. Malé věci – velká
srdce – postoj maličkých. Svatý otec pak zdůrazňuje:
„pouze maličcí ví, že chodí před Pánem, který je vidí
a střeží, a cítí, že jim Pán dává sílu jít vpřed. Nejde
vůbec o jakési pokořování. Toto je i pro povahové hromotluky či rázné ženské“. František pak vysvětluje: „žít
pokoru, křesťanskou pokoru, znamená mít onu bázeň
Páně, a to není strach. Znamená to říkat – Ty jsi Bůh,
já jsem člověk, takto jdu kupředu, s maličkostmi svého
života, ale ve Tvé přítomnosti. Pokora maličkého je

taková, která kráčí v Pánově přítomnosti, nepomlouvá
druhé, hledí si zvláště své služby – v tom je síla.“ Když
se díváme v těchto dnech na Ježíše, který zajásal, protože Bůh zjevuje své tajemství pokorným, můžeme
prosit o milost této pokory. Sám jsem vděčný, že jsem
v jednom charitním domově poznal starého, životem
prozkoušeného kmeta, na kterém to mohu více méně
vidět. Tedy více než méně. Dokonce dokáže rozdávat radu i povzbuzení a je to přijatelné. Něco i sepsal.
Zde uvedu jen názvy kapitol: rozum – myšlení –
modlitba – pokání – poušť – štěstí. Z obsahu příště.
Okusme tedy třeba jen trochu z oné dobré maličkosti
pokorného. Přáním pro nový rok pak jednoduše
může být: Používejme rozum, mysleme i srdcem
a v srdcových záležitostech mysleme také, modlitba
a trochu pokání neuškodí, zkušenost pouště možná
P. F. Kufa
i na sídlišti a štěstí…

auto pro klienty Salvatora Krnov
Zcela nové devítimístné auto od prosince
slouží uživatelům služby v Charitním domě Salvator Krnov – domově pro osoby se specifickými
potřebami. Nákup dodávky podpořil částkou

500 tis. Kč Moravskoslezský kraj, částkou 100
tis. Kč firma Trojek, a. s. a 50 tis. Kč společnost
K2 Atmitec. Větší auto pro zajištění mobility
uživatelů pobytové sociální služby, kterými jsou
lidé s duševním onemocněním, dosud v zázemí
služby scházel. Nový automobil pomůže při
zajištění kontaktu uživatelů služby s běžným
životem společnosti formou poznávacích, společenských, kulturních a sportovních aktivit, kterých se budou účastnit mimo areál Charitního
domu Salvator Krnov. Účast na aktivitách vede
k začleňování lidí s duševním onemocněním do
společnosti a přispívají ke zvýšení možné míry
jejich soběstačnosti. Všem donátorům děkujeme
dk
za podporu! 

Moravskoslezský KRAJ PODPOŘIL KVALITU SLUŽEB
Prostředky z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
dlouhodobě podporují provoz jednotlivých sociálních
služeb Charity Ostrava.
Dotace bezmála 650 tis.
Kč z Programu na podporu
zvýšení kvality sociálních
služeb
poskytovaných
v Moravskoslezském kraji
nám v roce 2017 umožnila
uskutečnit rekonstrukci
vstupních prostor a jejich bezbariérovou úpravu
v charitním domově pro seniory a denním centru

sv. Alžběty. Prostředky
ve výši 780 tis. Kč ze
stejného dotačního programu
Moravskoslezského kraje pomůžou
provést výměnu větší
části zastaralých oken
objektu Charitního domu
sv. Františka – azylového
domu a noclehárny pro
muže v památkově chráněné zóně Ostravy-Vítkovice. Za podporu zkvalitnění služeb pro seniory
dk
a lidi v bez domova velice děkujeme.
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Pro tento rozhovor byl redakční radou vybrán pan Petr Matěj, vedoucí nízkoprahového
denního centra Charitního domu sv. Benedikta Labre. Dříve pracoval jako vedoucí
v Noclehárně, pak se stal na několik let vedoucím v domě pokojného stáří v Charitním
domě sv. Václava. V době, kdy vedl Noclehárnu, jsem s ním uskutečnil rozhovor (Čtvrtletník
1/2012), ve kterém velmi podrobně mluvil o svém životě a o všem, co působilo na jeho
rozhodnutí pracovat v Charitě. Proto se dnes omezím na krátkou charakteristiku. Pan
Matěj si uvědomuje, že vše, co má a umí, obdržel jako dar, že jej tato skutečnost zavazuje,
aby z toho něco vracel potřebným, že ani k tomu vracení nezůstane bez pomocí Boží a že
kvalitní služba vyžaduje soustavnou přípravu a uvědomění si svých možností.
 Pane vedoucí, na tento
rok jste si vytýčil určité
cíle, mohl byste o nich něco
čtenářům říci?

Tím stěžejním úkolem
je počátek přestavby objektu
Charitního domu sv. Benedikta
Labre. Už je všechno papírově
vyřízené. Na budově visí publicitní informace o podpoře
z Evropské unie, která naznačuje, že s přestavbou začneme.
Ta přestavba by měla zkvalitnit naši službu a přinést něco
nového pro návštěvníky střediska. Doufám, že se všechno
s pomocí Boží s firmou, která
uspěje ve výběrovém řízení, podaří, i když přestavbu budeme dělat za provozu a to vždy přináší
i nějaké problémy.

 Mezi těmi úkoly je uvedena také
duchovní služba. Jak jste v té oblasti
pokročili?

Na tu už z podstaty našeho poslání nezapomínáme, i když musíme brát v úvahu cílovou
skupinu, se kterou pracujeme. Ale i pro lidi bez
domova je důležitá, i oni si chtějí i v této oblasti
svůj život uspořádat. Spolupracujeme s otcem
Lukášem Engelmannem, farářem v Ostravě-Třebovicích. On jednou měsíčně organizuje pro lidi
bez domova setkání se společnou snídaní a dvakrát ročně pro ně slouží mši sv., ve svátek sv.
Benedikta Labre a v Den Památky všech zemřelých za všechny živé i zemřelé lidi bez domova,
zejména za ty, na které nikdo nepamatuje.

 Vy jste za těch 5 let prošel tři místa.
Noclehárna s tím nynějším střediskem
přece jen trochu souvisí, to jste zmínil
i v tom minulém rozhovoru. Ale co Vám
dala pro tuto práci ta služba v domově pro
seniory v Heřmanicích?

Asi bych to ovlivnění spíše otočil, ale ty
služby se ovlivňují oboustranně. V Heřmanicích mě hodně obdaroval osobní přístup ke

každému. Byl jsem hodně rád, že
jsem mohl osobně s těmi lidmi
hovořit i o jejich životě, o jejich
životní historii, např. jak prožívali vztahy v rodině, co by ještě
ve svém životě chtěli nějakým
způsobem uspořádat, jak by se
také chtěli s tímto světem rozloučit. Jsou tam i ti, kteří jsou na
sklonku života a již lze očekávat,
jejich odchod, jak často říkám,
na tu pomyslnou druhou stranu.
Tam budeme všichni skládat
účty, co jsme ve svém životě
vykonali. A ti lidé v závěru svého
života chtějí účtovat. Byly to
velmi silné příběhy a zážitky,
když jsem mohl být u umírajícího. Mohl jsem ho
držet za ruku. V těch očích jsem viděl jasné poděkování, ne mně, ale za život. A viděl jsem, že ten
člověk odchází v pokoji, s vědomím, že ten život
prožil dobře. Co víc si člověk může přát?

 Jaké máte plány v osobním životě?

Já si nedávám nějaké velké plány, Člověk
neví, co bude za hodinu. Chci se snažit žít tu
přítomnost co nejlépe, v rodině, v zaměstnání,
ve společnosti. A dávat nějaký příklad, cvičit se
v těch ctnostech, které jsou na pořadu dne, jako
např. umírněnost, vlídnost, pokora apod. I když
to někdy v té většinové společnosti nevypadá,
jsem přesvědčen, že po nich i dnes lidé prahnou.

 Jak vidíte perspektivu Charity v této
společnosti?

Jak už jsem naznačil v tom prvním rozhovoru, že ne vše je v naší společnosti zdravé. Charita je účelové zařízení církve a jsem přesvědčen,
že se to nějakým mávnutím proutku nezmění.
Myslím, že ta její činnost je v podvědomí lidí.
I když někdy musí bojovat o finanční prostředky,
zaceluje ty mezery, kde je třeba pomáhat v jakémkoliv prostředí, v rodinách u lidí bez domova,
u lidí v terminálním stadiu, má zde své poslání,
a věřím, že tak to vidí i politici.
Za rozhovor poděkoval M. Machálek

blahopřejeme
VÝROČÍ zaměstnanců Charity Ostrava – ČERVENEC až ZÁŘÍ 2017
Balážová Emílie

Blahut Marek, Ing.
Burda Petr, Bc.
Čubáková Irena
Gregorová Ludmila

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Hanáčková Jana, Bc.
Hořínková Tereza, Mgr. et Mgr.
Kovaříková Alena, DiS.
Müller Martina
Průšová Irena

Ptašinská Veronika Alex, DiS.
Rozehnalová Iva
Staňková Lenka, Bc.
Vůjtková Jana

PRACOVNÍ VÝROČÍ
5 let
Kryglová Drahomíra
10 let

10 let

10 let

Cholevová Vlasta
Potribná Jana, Mgr.
20 let
Lázničková Táňa
Drapáková Dana
Návratová Monika, DiS.
Molokáč Peter
Horáček Ivo
Persichová Marcela, MUDr.
Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví, štěstí, pracovních i životních úspěchů
a Božího požehnání.
Charita Ostrava v číslech k 31. 11. 2017: 262 zaměstnanců, 77 zaměstnanců s dohodou
o pracích konaných mimo pracovní poměr
CHARITA OSTRAVA
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„Světlo světa přichází bez jakékoli pompy,
tiše a nenápadně – žádná tma ho však nepohltí.“
Vojtěch Kodet
Přejeme Vám pokojné prožití Vánoc a vše dobré v novém roce!
redakce Čtvrtletníku Charity Ostrava

PARTNEŘI CHARITY OSTRAVA
Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Moravskoslezského kraje, Evropské unie a dalších donátorů.

MUDr. Jan Všetička, Mgr. Roman Krakovka, Eva Procházková, Miroslav Lubojacký
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