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KDO SE MODLÍ, AŤ SE POSTÍ
KDO SE POSTÍ, AŤ JE MILOSRDNÝ

Bratři a sestry, letos Vám chci nabídnout úvahu o postu z knížky Ve víru 
víry nazvanou Pochmurný čas.
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, 
proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, 
že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, 
že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti.
Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem 
slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh 
se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce 
zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe… 

V postní době nejde jen o půst.

Ilustrativní foto
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Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních 
věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám 
dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím, že v postní době nejde v první 
řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k 
obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale 
obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji. 
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba 
se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco 
většího, musím odložit to, co v nich může překážet.
V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí 
a co je pro nás dobré.

Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na 
cestě obrácení: půst, modlitbu, almužnu a smíření. Modlitbou se člověk 
spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho 
život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a 
to, čeho se zřekl, poskytuje potřebným – což je podstatou almužny. Smíření 
pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.
Takže neváhejme a užijme pomůcku zvanou postní almužna ke svému 
obracení se k Bohu.

Mons. Bohumír Vitásek,
prezident Arcidiecézní Charity Olomouc

Foto převzato z ACHO
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Pomůcky ke spokojenějšímu životu

14 matrací, 3 invalidní vozíky a 1 vysoké chodítko - to vše se podařilo získat 
pro uživatele Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově od Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové z projektu Vhodné kompenzační pomůcky – 
jeden z pilířů kvalitní péče. Potřeba těchto pomůcek byla vysoká, a tak 
v září 2019 byla podána žádost do výše zmíněného projektu. A vyšlo to. Již 
v 1. polovině prosince potřebné pomůcky pro uživatele Domu dorazily.

Původní matrace přece jen po letech užívání začaly ztrácet svou funkci. 
Nové antidekubitní matrace nahradily původní proležené. Ti uživatelé, kteří 
jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, rozdíl ihned poznali. Jedna z nich na to 
hned reagovala, že se jí lépe leží a tolik se nepotí. Matrace mají díky svému 
speciálnímu prořezání větší cirkulaci vzduchu a snižují tlak na tělo ležícího. 
Tím se snižuje nejen potivost, ale také klesá sklon k tvorbě nežádoucích 
dekubitů.
Tři nové vozíčky doplnily potřebný stav pro všechny obyvatele Domu 
pokojného stáří. Někteří uživatelé již vozíky používali a měli je vyřízené přes 
pojišťovnu. Někteří však ne. Vyřizovat je pro ně, bylo během na dlouhou trať. 
Mnohdy se kladného vyřízení ani nedočkali. K zajištění pomůcky pro daného 
člověka je potřeba vyjádření lékařského odborníka a ten musí žadatele vidět 
a vyšetřit. A to je, vzhledem k zdravotnímu stavu většiny uživatelů, mnohdy 
téměř nemožné. Podaří-li se pomůcku někomu vyřídit, po jeho zesnutí se 
tato vrací pojišťovně. Tudíž potřeba pomůcek v Domě stále trvala. Díky 
získání financí je nyní těchto pomůcek dostatek, tím pádem se dostanou na 
všechny uživatele a takto se mohou pořádaných akcí zúčastňovat všichni 
dohromady. Do té doby se museli, kvůli nedostatku vozíčků, prostřídat u 
všech akcí, ať už se jednalo o oslavy narozenin, mikulášské besídky, mše 
svaté v kapli Domu, výlety apod. Nové vozíky jsou kvalitní, lidem se na nich 
lépe sedí i při delší době užívání.

Vysoké chodítko začalo být potřebné ve chvíli, kdy se jedné uživatelce, 
chodící o francouzských holích, zhoršil zdravotní stav a berle již pro ni 
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nebyly oporou. Nově zakoupená chodítka jsou vhodná pro lidi, kterým 
nevyhovují francouzské hole nebo nemohou používat nízké chodítko. Tento 
druh chodítka nám pro naše obyvatele Domu chyběl. 
Děkujeme Nadaci Olgy Havlové za možnost realizace projektu a přejeme 
všem uživatelům i pečujícímu personálu Domu pokojného stáří radost 
a dlouhodobý užitek z pořízených pomůcek.

 Judita Grycmanová, Lucie Oriňaková
PR pracovník, fundraiser

Šťastný pán

Když jsme se dozvěděli, že vyšel náš projekt a k nám do Domečku postupně 
dostaneme nové matrace, chodítko a vozíky, byli jsme velmi potěšeni. 
Denně totiž zápasíme s jejich nedostatkem nebo velkým opotřebením, a tím 
pádem špatnou funkčností těchto pomůcek. 
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Protože většina našich uživatelů má zdravotní potíže a velkou část svého 
života tráví na lůžku, je pro ně kvalitní matrace nesmírně důležitá. Také 
k zachování možnosti udělat alespoň pár vlastních kroků je často potřeba 
podpora, spolehlivé chodítko je tu nezbytné. 

Naší největší bolestí byly vždycky invalidní vozíky. I když totiž uživatelé 
přejdou pár kroků po domě, na vycházku nebo výlet už se bez vozíčku 
nedostanou. K tomu ještě musíme připočítat právě ty, kterým by se bez této 
pomůcky život omezil pouze na pokoj a lůžko. Takže bez invalidních vozíků 
se neobejdeme.

Vzpomínám si na jednoho uživatele, který k nám přišel na Odlehčovací 
službu. Doma se mu život „scvrknul“ právě na pokoj a postel. Když jsme si 
pro něj přijeli, tak moc nevěřil, že dvě cérky, jak říkal, ho posadí na vozík, 
sestěhují ze schodů a naloží do auta. Když jsme to všechno společně 
zvládli, byl opravdově šťastný. Tři roky totiž nebyl venku. Cestu si náramně 
užíval, komentoval všechny novoty v dědině a těšil se na „posádku“, jak říkal 
charitnímu domu v Halenkově, protože zde velkou část svého života 
pracoval.

Od toho dne, po celou dobu jeho pobytu, nás každé ráno u vchodu do domu 
vítal usměvavý, šťastný pán. Jeho život se díky možnosti pohybu na vozíčku 
změnil, myslím, aspoň o 1000%.

Marie Surá,
vedoucí Domu pokojného stáří a Odlehčovací služby
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OZNÁMENÍ

Ve středu 26. 3. 2020 bude slavnostně otevřen 

nově zrekonstruovaný dům Charity Nový Hrozenkov, 

k jehož prohlídce vás všechny od 14 do 17 hodin 

srdečně zveme.
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