
Den  Adopce  srdce  je  spoleènou
iniciativou  hnutí  Maitri  v  Polsku,
Misijního sekretariátu knì�í palotýnù
z provincie Krista Krále (Var�ava) a
sester  palotýnek,  kteøí  spoleènì,  po
genocidì  ve  Rwandì,  zahájili  na
pøelomu let 1995/1996 tento program
pomoci  ve  velkém  mìøítku.  V  sou
èasnosti funguje také na Slovensku a
v Èeské republice a zapojilo se do nìj
pøes 30 øeholních kongregací a nìko
lik nevládních organizací. Den Adop
ce srdce má být svátkem pro v�echny,
kteøí jsou jakýmkoliv zpùsobem spo
jeni s tímto programem.

Zámìrem oslav Dne Adopce srd
ce je:
� zavedení  dne  veøejné  modlitby

lidí spojených s Adopcí srdce;
� díkùèinìní  za  dobro,  které  po

vstalo  jako  výsledek  realizace
programu;

� prohloubit chápání Adopce srdce
jako  vyjádøení  èinné  lásky  ke
Kristu, který se ztoto�nil s �nej
men�ími bratry�;

� vyjádøení  vdìènosti  lidem,  kteøí
tento program podporují;

� zdùraznìní dùle�itosti této formy
èinnosti  pro  vytváøení  solidarity
a vztahù mezi lidmi rùzných kul
tur;

� probouzení  úcty  k  dùstojnosti
èlovìka a k hodnotì lidského �i
vota;

� impuls k èinnosti rodin a mláde�e
a vybídnutí k zapojení do pomoci;

� poznání  pøedstavitelù  rùzných
øeholních kongregací a organizací

uskuteèòujících tuto formu pomo
ci a výmìna zku�eností.
Den Adopce  srdce byl  stanoven

na  5.  záøí,  liturgickou  památku  sv.
Matky Terezy, patronky hnutí Maitri.
Bude se slavit ka�doroènì, na vícero
místech. Hlavní oslavy v tomto roce
probìhly v Poznani, v kostele Krista
Slu�ebníka, a jejich hlavním bodem
byla  m�e  sv.,  které  pøedsedal  poz
naòský metropolita,  arcibiskup  Sta
nislav G¹decki, pøedseda Polské bis
kupské  konference.  Koncelebrovali
3 misionáøi z Afriky (mj. nám známí
palotýni P. Roman Rusinek a P. Ma
rek  Pasiuk),  duchovní  rádce  hnutí
Maitri v Polsku, P. Andrzej Panasiuk,
a 3 knì�í poznaòské arcidiecéze.

Se�lo  se  na  100  lidí  reprezentu
jících skupiny Maitri v Polsku, adop
tivní rodièe a rovnì� nìkolik misio
náøù a misionáøek pracujících s dìtmi
v Africe (mj. i sestra Marta Litawa,
palotýnka z Rwandy).

Slavnostní  liturgii  doprovázel

vokálnì instrumentální soubor, který
pøednesl pro tuto pøíle�itost speciálnì
slo�ené skladby (jejich autorem je W.
Ziêba).  Jeden part  zpíval  sám autor
hudby.

Poté následovalo spoleèné setkání
ve farním sále, kde pøítomní vyslechli
svìdectví lidí anga�ovaných v reali
zaci programu. Setkání bylo zakon
èeno  slavnostním  po�ehnáním  arci
biskupa  G¹deckiego,  který  byl
pøítomen po celou dobu setkání.

Den  Adopce  srdce  byl  slaven  i
v Africe � v Kabuga (Rwanda) m�i
sv. slou�il P. Stanislav Filipek SAC,
prùkopník Adopce srdce ve Rwandì.
Napsal nám:

Jsme  s  Vámi  spojeni  duchovnì.
V Kabuga jsme se modlili s dìtmi a
v  17  hodin  jsem  slou�il  m�i  sv.  za
v�echny, kdo jsou nìjakým zpùsobem
zapojeni do programu Adopce srdce.
Zúèastnilo  se  pøes  250 dìtí  s  jejich
opatrovníky. S pozdravem a modlit
bou P. Stanislav Filipek SAC.

http://hnutimaitri.cz

Slavnostní m�e sv. ke Dni Adopce srdce, Poznaò 5. 9. 2017
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Hnutí  Maitri  v  Polsku  zahájilo
v  únoru  t.r.  dva  projekty  pomoci
potøebným v Sýrii, konkrétnì v mìstì
Aleppo, které bylo v prosinci minu
lého roku obsazeno vládními vojsky,
èím� ustaly nìkolik let trvající boje a
utrpení obyvatel tohoto mìsta.

Aleppo,  druhé  nejvìt�í  mìsto
v  Sýrii,  bylo  bìhem  6  let  trvající
obèanské války svìdkem dlouhých a
krutých bojù mezi vládními vojsky a
rebely. Mìsto se skládá ze dvou èástí,
východní  a  západní;  boje  probíhaly
ve východní a  ji�ní èásti mìsta, za
tímco v západní byl relativní klid. Po
skonèení  bojù  (22.  12.  2016)
v pøevá�né èásti mìsta panuje køehký
a nestabilní klid,  na pøedmìstích  se
je�tì místy bojuje. Existuje nebezpeèí
teroristických  útokù  ze  strany �spí
cích� bunìk Islámského státu.

Situace obyvatel je velmi obtí�ná.
Východní a ji�ní èást mìsta je v roz
valinách,  budovy,  které  pøeèkaly
bombardování  a  ostøelování,  jsou
vyrabované,  s  vytrhanými  okny  a
dveømi, vodovodním potrubím a ele
ktrickými  kabely.  Západní  èást  na
tom není o mnoho lépe. Není elektøi
na, celé ètvrti jsou bez vody, nefun
guje  kanalizace.  V  obchodech  je
velmi  málo  zbo�í,  které  je  hroznì
drahé.  Øada  lidí  hladoví,  obzvlá�tì
dìti, �íøí se nemoci...

Polské  hnutí  Maitri  (konkrétnì
jeho nové støedisko v Poznani) navá
zalo  kontakty  s  polskými misionáø
kami v Aleppu a s tamìj�í katolickou
farností sv. Franti�ka z Assisi, zvá�ilo
potøeby tamních obyvatel a své mo�
nosti  a  rozhodlo  se  realizovat  dva
projekty:  pomoc  handicapovaným
dospìlým  (nyní  58  osob)  a  pomoc
handicapovaným  dìtem  (32  dìtí).
Tato pomoc má podobu osvìdèeného
programu Adopce srdce.

Farnost  sv.  Franti�ka  je  jedinou
øímskokatolickou farností ve mìstì a
na jejím území le�í také klá�ter sester
franti�kánek,  v  nìm�  pracují  dvì
Polky:  s.  Brygida  Maniurka  a  s.
Urszula Brzonkalik. S. Urszula spo
lupracuje  s  polským  Caritasem  na
programu �Rodina rodinì�, zatímco
s.  Brygida  se  ujala  vedení  projektù

financovaných Maitri. V Sýrii pracu
je  ji�  pøes  20  let  a  pøed  obèanskou
válkou  vedla  støedisko  pro  tìlesnì
posti�ené  v  Rakka.  V  prostorách
klá�tera také funguje jídelna   Jezuit
ské  slu�by  uprchlíkùm  (JRS, Jesuit
Refugee  Service),  která  dennì
pøipravuje 10 tisíc jídel, která rozvá�í
i do jiných ètvrtí mìsta.

Situace  tìlesnì  i  du�evnì  posti
�ených  v  Sýrii  byla  tì�ká  u�  pøed
válkou. Neexistovala pomoc ze stra
ny  státu  èi  jiných  institucí,  v�echna
tí�e péèe o  tyto  lidi  le�ela na  jejich
rodinách; èasto musel nìkdo z rodiny
zùstat doma, aby se o nì mohl starat.
Dnes tyto problémy znásobila válka.

Problémy posti�ených také zvìt
�uje zpùsob, jakým na nì hledí spo
leènost. Jedním z problémù jsou napø.
obtí�e s nalezením man�ela pro sou
rozence (zvlá�tì sestry) posti�ených,
zpùsobené  obavou,  �e  se  jedná  o
dìdiènou nemoc, která se mù�e pro
jevit  v  dal�ím pokolení. Druhým  je
skuteènost, �e po smrti rodièù se péèe
o posti�ené stává povinností nejbli��í
rodiny, zvlá�tì bratrù a sester.

V  dùsledku  toho  v�eho  jsou
posti�ení nejèastìji odkázáni na �ivot
v  izolaci.  Rodiny  je  ukrývají  pøed
ostatními lidmi, stydí se za nì, jejich
posti�ení  vykládají  jako  dùsledek
chyb  zpùsobených  porodními  asi
stentkami  pøi  porodu...  Nedovolují
jim vycházet ven, ani chodit do poko
jù, kde jsou hosté. Posti�ení nechodí
do  �kol,  nemají  pøístup  k  rehabili
tacím a jejich �ivot v rodinì se ome

zuje  na  vykonávání  jednoduchých
èinností jako úklid, umývání nádobí
apod.

Tìlesnì posti�ení, kteøí  jsou du
�evnì zcela v poøádku, nìkdy i velmi
inteligentní,  trpí  nejen  kvùli  svému
posti�ení, ale i proto, �e si plnì uvì
domují,  jak  velkou  pøítì�í  jsou  pro
svoji rodinu. Proto pomoc od Maitri
pro  nì  bude mít  rozmìr  nejen  èistì
materiální, ale i psychický.

Donedávna  se  o  posti�ené  dìti
staraly pouze misionáøky lásky Mat
ky Terezy, UNICEF poskytl jednorá
zovou pomoc v roce 2016. Nyní bude
pomoc poskytovat i Maitri.

Dospìlí  posti�ení  jsou  v  je�tì
hor�í  situaci,  jim  donedávna  nepo
máhal  nikdo.  Teprve  nyní  zaèíná
pomoc pro nì organizovat farnost sv.
Franti�ka za finanèní podpory hnutí
Maitri. Odpovìdnost za projekt pøe
vzala  sestra  Brygida.  V  souvislosti
s ním také zahájila pravidelné týdenní
náv�tìvy  rodin  s  posti�enými  oso
bami.

V Sýrii vyrùstá nové pokolení dìtí,
která  znají  pouze  váleènou  realitu.
Dìlám si starosti o dìti, které rostou
v takovéto atmosféøe. Na jejich kres
bách  jsou  tanky,  støely,  zabití,  roz
ètvrcená  tìla,  ranìní.  Jejich hry,  to
je nemocnice s ranìnými, pláè blíz
kých,  útìk  pøed  pøilétající  støelou...
Není divu, �e mají takovou pøedstavu
svìta.  Nebylo  dne,  aby  nezahynul
nìkdo, koho známe. Nejednou to byly

Sestry franti�kánky
z Aleppa v ulicích
mìsta

(pokraèování na str. 3)
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Bìhem  leto�ního  setkání  hnutí
Maitri  v  Èeském  Tì�ínì  nás  pol�tí
kolegové ponìkud zahanbili informa
cí,  �e  ji� úspì�nì pomáhají v Sýrii.
Doba  se  toti�  rychle  mìní  a  døíve
námi podporovaní sirotci po obèan
ské  válce  ve  Rwandì  ji�  vyrostli  a
tato  zemì  se  stala  jednou  z  nejlépe
prosperujících v Africe. Je tak prob
lém,  jak  pomáhat  tam,  kde  je  to
skuteènì zapotøebí. V Sýrii prakticky
ka�dý bojuje s ka�dým a je tam øada
skupin s rùznými zájmy. Muslimské
zemì  jsou  blízko  a  pomáhají  svým
souvìrcùm.  Nejhùøe  jsou  na  tom
køes�anské dìti, zejména pak sirotci.
Ti si skuteènì zaslou�í na�i pozornost
a pomoc.

Této zále�itosti se ujalo Spoleèen
ství  pomocníkù  øádu  sv.  Lazara,  se
kterým hnutí Maitri v na�í republice
od roku 1994 úspì�nì spolupracuje.
Otec biskup Radkovský má vedoucí
èestnou funkci v Mezinárodním dìt
ském  køí�i,  který  pomáhá  dìtem.
Pomohl získat kontakt na jejich od
borné  pracovníky  v  Sýrii.  Ti  v�ak
mají pouze pøedstavu o dopravì zra

nìných  a  posti�ených  dìtí  do  na�í
republiky. To je i pro jejich doprovod
formálnì slo�ité a na�e Ministerstvo
zahranièí (MZV) to zásadnì odmítá.
Pøes na�e velvyslanectví v Sýrii zís
kali  informace  o  sirotèincích  vede
ných køes�anskými  organizacemi,  a
to i øeckokatolickým patriarchátem.
Tam  potøebují  lù�koviny,  matrace,
zaøízení do kuchynì, �kolní potøeby
apod. Zjistili, �e na�e MZV zaji��uje
lety na�eho vojenského letadla s hu
manitární  pomocí  do  Sýrie.  V  létì
letìli pro ná� Èervený køí� a dal�í let
uva�ovali v záøí nebo v øíjnu. Obrátili
se  tedy na  øeditele Èerveného køí�e
v na�í republice. Ten informoval, �e
tam spolupracují pouze s Èerveným
pùlmìsícem a jinou spolupráci zásad
nì odmítl. Dle  získaných  informací
ale  Èervený  pùlmìsíc  pomáhá  jen
muslimùm.  Chtìli  tedy  urychlenì
zaslat  alespoò  finanèní  pomoc,  ale
takové  spojení  se  Sýrií  prakticky
neexistuje. Dle vysvìtlení patriarchá
tu pou�ívají banku mimo Sýrii, která
má bohu�el stejné problémy. O pou
�ití zaslaných finanèních prostøedkù

by  v�ak  úøedníci  patriarchátu  rádi
rozhodovali  sami.  Je  to  ponìkud
z ruky a s podobným øe�ením máme
své  �patné  zku�enosti.  S  pøispìním
známého  poslance  se  v�ak  podaøilo
zajistit  pøímou  cestu  a  zku�ebnì
dostal sirotèinec  tohoto patriarchátu
(St. Paul´s Orphanage in Damascus,
The  Associated  Institution  of  the
Greek  Catholic  Patriarchate)  ji�
2.000 US dolarù.

Nyní mají na�i kolegové ze Spo
leèenství v plánu seznámit veøejnost
s  touto  akcí  prostøednictvím  rádia
Proglas  a  pøedpokládají  následný
úspìch  s  finanèní  podporou  i  pro
dal�í  syrské  sirotèince,  které  jsou
vedené køes�anskými organizacemi.
Souèasnì se pokusí zjistit i mo�nosti
materiální pomoci. Kromì toho je ve
høe i mo�nost pobytu asi 15 syrských
sirotkù na pøí�tím mezinárodním let
ním táboøe u hamerského jezera po
blí� Liberce.

Spoleèenství pomocníkù
øádu sv. Lazara

celé rodiny. Hynuli v�ichni � starci,
mladí, dìti. Umírali doma a na ulici.
Nebylo místa, kde by èlovìk mohl být
zcela  v  bezpeèí.  Ka�dý  zde  ztratil
nìkoho blízkého: bojujícího ve válce,
nebo  v  dùsledku  bombardování  èi
støelby, zemøelého v dùsledku nemoci
nebo  hladu...  Lidé  stále  je�tì  opla
kávají své blízké, nezøídka nìkolik lidí
v jedné rodinì.

Køes�ané  principiálnì  chtìjí  zù
stat v Sýrii. Mo�ná to nìkoho pøekva
pí, ale od poèátku své práce v Sýrii
zakou�ím velikou solidaritu ze strany
muslimù. Jak pøed válkou, tak i nyní,
�ijeme v pøátelství s muslimy. Reali
zovali  jsme  a  realizujeme  mnoho
spoleèných projektù. V mìstì Rakka,
kde  jsem  pracovala  pøed  válkou,
probíhaly protesty sunnitù proti ko
nání  d�ihádistù,  kteøí  nièili  místa
køes�anského kultu nebo pálili Bible
a  nábo�enské  kní�ky.  Protestující
urèitì velice riskovali. O posledních
vánocích muftí Aleppa zaslal zvlá�tní
dopis s pøáním køes�anùm, který byl
èten v kostelích.

Z  jedné strany zakou�íme ukrut
nosti války a z druhé � mnoho nád
herných postojù. Setkáváme se s mno

ha  lidmi  citlivými  na  potøeby
druhých, solidárními, dìlícími se o to
málo,  co mají.  Je mnoho  osobností
krásných, odvá�ných, pospíchajících
pomáhat druhým s nasazením vlast
ního �ivota. Pøíkladem mù�e být dok
torka Rajaa � má celou rodinu v za
hranièí  a  mohla  by  opustit  Sýrii.
Rozhodla se v�ak zùstat, aby slou�ila
potøebným. Je hodnì podobných lidí,
kteøí øíkají: je to na�e zemì a právì
nyní nás potøebuje nejvíce.

Ná� klá�ter se nachází v západní,
èili  klidnìj�í  èásti  mìsta.  Tou�íme,
aby  ná�  dùm  byl  oázou  pokoje  a
pohostinnosti  pro  v�echny,  kteøí
k  nám  pøicházejí,  bez  ohledu  na
etnickou nebo nábo�enskou pøíslu�
nost.  Bydlí  s  námi  nìkolik  køes�an
ských  a  muslimských  rodin,  jejich�
domy byly rozbombardovány. Nìkteøí
ji� �est let.

S.  Brygida  pravidelnì,  o  sobo
tách, nav�tìvuje rodiny s posti�enými
dìtmi i dospìlými. Øíká: V nìkterých
ètvrtích,  kdy�  jdu  do  jejich  domù,
nevím, kam se mám pozornì dívat �
zda nahoru, aby mi rozvaliny rozbom
bardovaných domù nespadly na hla
vu, nebo pod nohy, abych ne�lápla na

nìjakou  minu...  V  rodinách  sedíme
potmì, jenom na chvíli fotografování
zapalujeme lampièku. Nìkdy to jsou
jen kratièké náv�tìvy, jen abychom si
dokázaly pøedstavit, v jakých podmín
kách bydlí a co potøebují; pospíchá
me, proto�e poblí� je sly�et støelba.

V�echny  rodiny,  které  jsem  na
v�tívila, mohou pøe�ít jen díky pomo
ci,  kterou  dostávají  od  rùzných  or
ganizací a od farnosti; nemají vodu,
topení, elektøinu; sedìli jsme v chla
du, lidé obalení dekami, proto�e ne
mají na nákup nafty, kterou se vytápí
byty.

Pomoc  pro  Aleppo  organizuje
Maitri Poznaò, Maitri v Èeské repub
lice  se  k  ní  zatím  nepøipojilo,  mj.
z personálních a finanèních dùvodù
� nemáme  lidské kapacity na  roz�í
øení na�í èinnosti, ani dostatek vol
ných  finanèních  zdrojù.  Kdyby  se
na�el  nìkdo,  kdo  by  se  chtìl  této
zále�itosti ujmout, velmi to uvítáme a
pokusíme se do této aktivity zapojit�

Pøípadnì mù�ete podpoøit aktivity
Spoleèenství  pomocníkù  øádu  sv.
Lazara  (viz  informaci  ní�e  na  této
stranì).
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Dopis otce Ibrahima, faráøe far
nosti sv. Franti�ka z Assisi v Aleppu,
o �ivotì ve mìstì a radostech a sta
rostech tamìj�í køes�anské komunity.

Drazí pøátelé,
s velkou radostí a ve víøe pro�ívá

me  nejdùle�itìj�í  událost  na�í  køe
s�anské víry: zmrtvýchvstání na�eho
Pána Je�í�e Krista, který svou smrtí
a zmrtvýchvstáním pøekonal smrt, zlo
a naplòuje nás hojností svého �ivota.
On sám je na�ím �ivotem, Nadìjí a
Pokojem.

V jaké atmosféøe pro�ívá Aleppo
velikonoèní dobu v tomto roce? Zda
v  atmosféøe  zmrtvýchvstání?  Zda
válka skuteènì skonèila? Ozbrojené
skupiny  opravdu  opustily  mìsto  a
pøíval  støel  pøestal  nièit  domy,  ale
pøejali  jsme  spálenou  zemi  a  úplnì
znièené budovy. Mnoho rodin pøi�lo
o  své  domy  a  nyní  �ijí  v  nuzných
podmínkách,  nìkdy  pøímo  nelid
ských.

Mír je stále velmi køehký. Necítí
me se bezpeèní, mluví se o pøítom
nosti �spících� teroristických bunìk,
které se mohou ka�dou chvíli probu
dit. �ijeme v ustavièném strachu pøed
útoky, zvlá�tì bìhem svátkù a slav
ností.

Kolem  mìsta  poøád  trvá  válka;
v noci sly�íme bombardování a ozvì
ny výstøelù, ve dne do mìsta pøivá�ejí
tìla mladých lidí, kteøí v bojích umí
rají. Èasto je jediná cesta do Aleppa
zablokovaná kvùli bojùm. Pak okam
�itì  rostou  v�echny  ceny.  Pokud
oble�ení trvá déle ne� tøi dny, schází
zelenina  a  ovoce,  které  se  pøivá�ejí
z vesnic.

Mladé lidi odvádìjí do vojenské
slu�by. Èasto to jsou otcové rodin a

jejich  jediní  �ivitelé.  Mnoho  ètvrtí
stále  je�tì  nemá  vodu.  Elektøinu
dodávají jen po nìkolik minut dennì,
a to nepravidelnì. Aleppo, které bylo
pøed válkou nejvìt�ím prùmyslovým
mìstem  Sýrie  a  zaji��ovalo  60  %
výroby zemì, je nyní ochromené, bez
továren,  prùmyslových  podnikù,
s velkou nezamìstnaností.

�ivotní  podmínky  jsou  stále
velmi  tì�ké.  Scházejí  základní  vìci
nezbytné  k  �ivotu.  Je  mnoho  lidí
trpících, zasa�ených tì�kými událost
mi,  chudých.  Mnoho  lidí,  tak  jako
Job,  ztratilo  v  jednom  okam�iku
výsledek své celo�ivotní práce: dùm,
rodinu, zdraví...

Máme  velkou  nezamìstnanost  a
ceny  jsou  velmi  vysoké.  V  bøeznu
zdra�ily  léky  o  70  %,  nìkteré  o
400 %!  I  ti,  kteøí  pracují  celý  den,
nemají dost penìz, aby u�ivili rodinu,
nakoupili  hygienické  potøeby,  léky
apod.  93  %  obyvatel  stále  je�tì
potøebuje pomoc. Schází pitná voda.
Musíme  ji  kupovat  a  její  cena  je
velmi vysoká. Mnoho lidí je nemoc
ných, a dokonce v nemocnici, kvùli
otravì vodou.

Ale  také  klíèí  nìkolik  semínek
nadìje.  Oheò  pod  popelem  doutná,
aby znovu vzplál:

�  Kdosi,  kdo  dostává  pomoc
z farnosti, se ptá: jak mohu pomoci?
Nechal se zamìstnat jako dobrovol
ník.

� V  postní  dobì  se  dìti  z  kate
chetického støediska rozhodly postit
a za u�etøené peníze nakoupily slad
kosti a nav�tívily dùm sociální péèe,
aby pøinesly svou radost a  lásku do
�ivota jeho obyvatel.

�  Mláde�  uskuteènila  pou�  do
kostelù znièených válkou. Kdy� mlu

vili  o  tom,  co  pro�ívali,  vyjádøili
smutek,  ale  také  víru,  �e  pravou
církev tvoøí její vìøící, Kristovi uèed
níci,  a  vyjádøili  touhu  po  obnovì
církve podle pøíkladu  sv. Franti�ka,
patrona na�í farnosti.

Jsou  to  jen  nìkteré  pøíklady.
Velké vìci zaèínají od malých, pros
tých gest,  jako stisk dlanì, úsmìv...
Vìøíme, �e tato setba pøinese velkou
úrodu. Dnes cítíme velký vliv církve
v Aleppu, její morální sílu, a sna�íme
se  vyu�ít  tuto  autoritu,  abychom
pøivedli na�i zemi k dialogu, k míru,
aby byla obnovena na�e spoleènost �
ta krásná mozaika, která je zranìná.

Pán  nás  povìøil  posláním,  které
pøijímáme jako �anci dávat svìdectví
evangelních postojù. Je�í� øekl: �Za
darmo jste dostali, zadarmo dávejte�
(Mt 10,8).

Pøejeme  Vám,  abyste  ve  svém
�ivotì stále více cítili tuto sílu Zmrt
výchvstalého  a  stávali  se  stále  více
svìdky  této  síly,  která  znièila  moc
smrti a høíchu, abychom mohli vést
ke  zdroji  �ivota  vìèného  v�echny,
kteøí jsou kolem nás.

(My a Trzeci �wiat èíslo 154155)

Drazí rodièe,
jsem ��astný, �e s Vámi mohu ho

voøit prostøednictvím tìchto mých pár
slov a øíci Vám, �e jsme v�ichni zdrávi.
Rodina je v poøádku navzdory �ivotu
v  mnoha  problémech,  ale  je  pod
porovaná, jak je tøeba.

Co se týká mých studií, tak pokra
èují, i kdy� jsem zmìnil �kolu. Minulý
rok jsem byl v technickoprùmyslovém
institutu v Nyahanga, ale kvùli malému
pokroku jsem z nìj ode�el a nyní jsem
na  institutu  v Rutshuru,  hned  vedle
zdravotního støediska v Murambi; a
jak víte, jsem v druhém roèníku.

Pøeji  Vám  dobré  velikonoèní
svátky, a� Vám zmrtvýchvstalý Je�í�
�ehná a a� Vám pøinese �tìstí a velmi
dlouhý  �ivot. Mí  rodièe,  které mám
moc rád, Je�í� nás miluje a chrání nás
od zlého.

Sdìluji Vám, �e mùj adoptivní otec
u� není v Rutshuru, uprchl do Ugandy,
bojoval ve válce s M23, byl pronásle
dován.  Snad  se  nìkdy  v  budoucnu
vrátí.

Krátce,  pøejeme  Vám  ��astné  a
radostné velikonoce.

S úctou Vá� syn

Adopce srdce
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V doprovodu sestry Anny, palo
týnky,  jsem  nav�tívil  dùm  jistého
bílého kolóna v Kongu, nacházející
se ve vesnici Katale, v malebné kra
jinì  s pásem vysokých vulkánù Vi
runga, u mimoøádnì krásného nevel
kého  jezera;  setkal  jsem  se  tam
s mladým vojákem, který støe�il tuto
usedlost. Na sobì mìl uniformu ar
mády NDR, �iroký textilní pás s vel
kou  lesklou  pøezkou  a  pøes  rameno
kala�nikov.

Kdy�  jsem  se  k  nìmu  pøiblí�il,
zeptal  se  mì:  �Proè  jsi  mi  dal  to
�elezo?� a ukázal na karabinu. �Proè
mì nutí� zabíjet? Chci mír, pracovat
na  poli  a  starat  se  o  rodinu,  ne  za
bíjet.� �Já jsem ti tu karabinu nedal a
nenutím tì zabíjet� � øekl jsem. �Ale
udìlali to tví bílí bratøi. Vyøiï jim, �e
my to nechceme.� V oèích toho vojá

ka  jsem vidìl  silné volání po Míru,
takovém, který svìt nemù�e dát.

Tuto událost si èasto pøipomínám,
kdy� sly�ím o ozbrojených konflik
tech v Súdánu, Egyptì nebo Rwandì
èi  Kongu.  Válka  ve  støední  Africe
pøipravila  o  �ivot  pøibli�nì  sedm
milionù  lidských  bytostí,  pøinesla
mnoho  spoleèenských  a  rodinných
tragédií,  tisíce  zmrzaèených,  epide
mie,  a  pøedev�ím  zpùsobila  krajní
chudobu a hladomor, kvùli kterému
umírají dìti i dospìlí.

Ve  svìtové  politice  se  neustále
mluví o míru, av�ak ve skuteènosti si
ka�dý  hledí  vlastního  prospìchu  a
hledá  odbyt  pro  své  zbranì.  Velké
mírové a charitativní organizace také
nejsou  opro�tìny  od  prosazování
svých vlastních zájmù, ne v�dy míro
vých.  Vidìl  jsem  to  na  vlastní  oèi

roku 1996 v regionu Goma v Kongu.
Do jednoho z táborù, ve kterém bylo
300 tisíc hutských uprchlíkù, jednou
veèer v rámci pomoci chudým uprch
líkùm pøijel záhadný konvoj s kala�
nikovy. Dle výpovìdi lidí, kteøí celou
noc vykládali tu podivnou zásilku, se
karabiny  ukládaly  na  hromady  na
volném prostranství a jejich mno�ství
ne�lo  spoèítat.  Jeden  z  pracovníkù
øíkal,  �e  pu�ek  bylo  víc  ne�  lidí
v celém táboøe. Zbranì nebyly zare
gistrovány a vojáci hlídající tábor je
prodávali ka�dému, kdo mìl zájem,
za pouhých 5 dolarù, které putovaly
rovnou do  jejich kapsy  jako pøilep
�ení k �oldu. Samá �pozitiva�, proto
�e nìjaký zbrojní arsenál vyèistili od
starých  kusù,  peníze  z  organizace
poskytující pomoc chudým uprchlí
kùm byly vydány, a to, �e se dostaly
k obchodníkùm se zbranìmi, u� není
dùle�ité�  Charitativní  organizace
dodala zbo�í do tábora, to se dostalo

Stalo se to v památném roce 1987,
vyhlá�eném pape�em Janem Pavlem
II. mariánským rokem. Maria, matka
Je�í�e,  má  mimoøádné  a  privilego
vané  místo  v  africké  zbo�nosti.
V onom roce jsme se v na�í farnosti
v  Rutshuru  (Demokratické  Kongo)
rozhodli  pro  putování  sochy  Panny
Marie  Fatimské  do  v�ech �shirik�
(základních  farních  spoleèenství),
jejich�  poèet  ve  farnosti  pøevy�uje
èíslo tøista.

Sochu vítali køes�ané tohoto spo
leèenství, kteøí se pøed ní skupinovì
modlili  a�  do  patnácté  hodiny  ná
sledujícího  dne.  Nedílnou  souèástí
tìchto modliteb  byly  zpìvy  a  tance
za doprovodu tamtamù.  Socha Panny
Marie  se  utápìla  v  moøi  kvìtù.  Na
pobo�nost    rozlouèení  se  sochou  a
jejího pøivítání v následující komuni
tì  pøicházely  zástupy  vìøících.  Ne
chybìli ani zástupci jiných vyznání a
pohani, pro které slovo �matka� zna
mená ��ivot�.

Nejpoèetnìj�í a nejaktivnìj�í sku
pinu � aspoò co se týèe zpìvù a tancù
�  tvoøily  v�dy  dìti.  Vìøící  pøi  této
pøíle�itosti  ne�li  na  svá  pole,  ale
vìnovali  svùj  èas  modlitbì  a  kon
struktivní  rozmluvì  o Bohu,  rodinì

nebo  rodinné výchovì. V komunitì
vìøících byl tento den náv�tìvy Mat
ky Bo�í dlouho oèekávaným. V�ichni
se  na  tuto  pøíle�itost  pøipravovali,
uèili se nové písnì, nebo je dokonce
skládali.  Vyhledávali  modlitby  a
spontánnì  je proná�eli k  tady a  teï
pøítomné  Paní  a  Královnì  nebe  a
zemì, Matky �ijícího Boha, který je
na�ím �Babetu�  � Otcem. Z  atmo
sféry modliteb a tancù bylo cítit, �e
jsme souèástí nebe, a Bùh, andìlé a
svatí vyplòují celý prostor kolem nás.

Ka�dou nedìli pøijí�dìl �padri�
(knìz) na poutní trasu, aby odslou�il
m�i svatou, vyzpovídal vìøící a pro
nesl  pøíle�itostné  slovo.  Dal�í  dny
hlásali slovo �watumishi� (odpovìd
ní  katecheté).  Sochu  Panny  Marie
nesly ètyøi osoby v prùvodu, který �el
pøes  pole  s  fazolemi,  maniokem,
èirokem  nebo  ananasy.  Nìkdy  se
cesta vinula pøes padlé kmeny, vyso
kou travou, ve které se celé procesí
ztrácelo,  jindy  zase  po  vysokém,
strmém a bahnitém úboèí zpestøeném
hlubokými rýhami a prùrvami. Tehdy
nìkdo  pøedem  urèený  bral  Pannu
Marii pod pa�i a pøená�el ji na druhý
bøeh. V takovou chvíli se vkrádala na
mysl slova evangelia: �Maria spìcha

la do hor� � tak hodnì se atmosféra
evangelia obtiskuje do africké krajiny
a také do srdcí a du�í afrického lidu.

O svátku Matky Bo�í Rù�encové
se uskuteènila pou� vìøících do ma
teøského  Rutshuru.  Davy  poutníkù
dorazily  na  slavnostní  m�i  svatou,
které pøedsedal biskup Faustin Nga
bu. Vyzdvihl úlohu Marie v dìjinách
spásy lidstva a také její roli pøi evan
gelizaci Afriky. To ona pøiná�í Je�í�e
do  na�ich  srdcí.  Slova,  která  jsou
zapsána  v  erbu  biskupa  z  Gomy:
�Aby v�ichni byli jedno�, a� se sta
nou na�í realitou, abychom byli cír
kví Kristovou, lidem kultury Lásky,
povzneseni nad rozdìlením na kmeny
a klany. Slavnost zakonèila slavnos
tní  hostina,  agapé.  Místní  dìti  a
mláde�  ze  �kol  vedených  farností
(�kolky �Kicheko�  � Úsmìv,  �koly
Rugabo  a  Remera  a  støední  �koly
z  Rutshuru,  Rubare,  Buturande  a
Nyarukwangara)  pøipravily  tance  a
scénky.

Panna  Maria  Fatimská  je  v�e
obecnì známá u afrického lidu, který
ji pøijal jakou svou Matku.

Posy³am Was èíslo 2/2017

(pokraèování na str. 6)
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do  rukou  potøebným  a  okam�itì  se
rozprodalo  za  akèní  cenu.  Dùle�ité
je, aby se èísla shodovala a aby byla
zaznamenána pomoc chudým v mili
ardách dolarù. Chudí se stejnì nepøi
hlásí  o  to  své,  proto�e  navzdory
�demokracii� jejich hlas stejnì nemá
patøiènou váhu.

O mír pro své dìti prosí a �ebrá
Krásná  Paní  z  Fatimy  a  modlí  se
rù�enec spoleènì s Lucií, Hyacintou
a  Franti�kem.  Jejími  dìtmi  je  celé
lidstvo  ohro�ené  válkami,  l�í  a  de
moralizací.  Franti�ek  mno�í  poèet

rù�encù  a  modlí  se  za  jistou  paní,
která se jmenuje Rusko, aby se obrá
tila, nebo�  jinak zpùsobí hodnì zla,
bude  �íøit  l�i  a  svádìt  z  cesty  celé
národy. Jak aktuální je toto poselství
Fatimské Paní Míru: �Jestli�e lidé mé
pøání  splní, Rusko  se  obrátí  a  bude
mír; jestli�e ne, tak Rusko roz�íøí své
bludné uèení po svìtì a bude vyvolá
vat  války  a  pronásledování  církve.
Spravedliví budou muèeni�.

Dnes  celý  svìt  bojuje  s  teroris
mem, kriminalitou, korupcí, nelegál
ním obchodem se zbranìmi, nespra
vedlností,  ale  tento  boj  ne  v�dy
doprovází úspìch. Proè? Je na místì

polo�it  tuto  základní  otázku  sobì  i
svìtu.  Vítìzství  je  pouze  na  jedné
stranì,  a  vydobyl  je  Je�í�  na  køí�i,
proto�e porazil  høích, ve�keré  zlo  a
touhu po zisku, a obdaroval nás svou
chudobou.  Proto  cestou  pokoje  je
na�e osobní obrácení, které rodí po
koj v srdci a mír kolem nás. Mír dnes
nepotøebuje  jen  Afrika  a  svìt,  ale
potøebuje  ho  ka�dá  rodina  a  ka�dý
z nás. Buïte milosrdní, jak milosrdný
je vá� Nebeský Otec.

Ze vzpomínek P. Jana Kêdziory SAC
Posy³am Was èíslo 3/2017

Drazí dárci, lidé dobré vùle,
chci  Vám  podìkovat  z  celého

srdce  za  poskytnutou  finanèní  po
moc, která zajistila provoz zdravot
ního støediska a støediska pro léèení
dìtské podvý�ivy.

Èástka 7500 EUR byla pou�ita na
nákup  nezbytných  lékù  a  zdravot
nického materiálu pro zdravotní støe
disko,  zatímco  dal�ích  7000  EUR
nám umo�nilo zakoupit potraviny pro
podvy�ivené dìti a dospìlé, o které
se staráme v na�em støedisku.

V  uplynulém  roce  2016  jsme
poskytly pomoc 31.100 nemocným,
z  nich�  2.653  bylo  hospitalizováno
v na�em zdravotním støedisku. V po
rovnání s pøedchozími lety se poèet
nemocných zvý�il. Nejèastìj�ími ne
mocemi  byly  malárie,  zápal  plic  a
prùdu�ek,  zvlá�tì  u  malých  dìtí,
støevní  infekce,  rùzní paraziti,  �alu
deèní vøedy.

Poslední dobou je v celé Rwandì
velkým  problémem malárie,  v  na�í
oblasti je v�ak procento tìchto pøípa
dù relativnì nízké ve srovnání s jiný
mi  kraji  �  zaznamenali  jsme  2445
takových pøípadù. Èasto  to byli ne
mocní, kteøí vy�adovali nejen ambu
lantní léèbu, ale stálou lékaøskou péèi
ve støedisku nebo v nemocnici v Ru
hengeri.

Nyní se poèet onemocnìní malárií
zmen�il, mj. díky moskytiérám, které
ministerstvo  zdravotnictví  rozdalo
obyvatelùm celé  zemì. V  lednu  to
hoto  roku  jsme  31.974  obyvatelùm
na�eho regionu rozdali 17.558 mos
kytiér, které byly pøidìlovány podle
poètu  lù�ek  nacházejících  se  v  jed
notlivých domech.

V  na�em  zdravotním  støedisku
jsme  mìli  velikou  radost,  �e  jsme
mohly  napomáhat  pøíchodu  733
novorozencù na svìt. Obecnì se pod
mínky  narození  dítìte  ve  Rwandì
znaènì  zlep�ily.  �eny  oèekávající
potomka se sna�í pravidelnì docházet
na  prenatální  vy�etøení,  pøipravují
také odpovídající výbavu pro dítì.

Bohu�el, najdou se i matky, které
nejsou  na  mateøství  pøipravené,  a
èasto jsou nezodpovìdné. Pøíkladem
mù�e být mladá, sedmnáctiletá dívka,
která  porodila  dvouapùlkilogramo
vou  dceru�ku.  Po  prvním  mìsíci
�ivota dítì vá�ilo pouhých 0,9 kg.

Nepravidelné krmení novorozen
ce  zpùsobilo  úplnou  ztrátu  sacího
reflexu. Náctiletá maminka nevìno
vala  nále�itou  péèi  ka�dodenním
potøebám  dítìte,  proto  byla  malá
Aline Azayisenga � jak se jmenuje �
zanedbaná  ve  v�ech  ohledech.
Podvy�ivené dítì a mladá matka  se
dostaly  do  na�eho  støediska  léèení
podvý�ivy.  Po  tøech  mìsících  den
ního  o�etøování  dítìte,  krmení mlé
kem  pomocí  l�ièky,  èastých  rozho
vorù  s  matkou,  se  situace  zmìnila.
Dítì pøibralo na váze ke 3 kg a mladá
matka  se  nauèila  peèovat  o  svou
dceru.

S lítostí konstatuji, �e v poslední
dobì  pøibylo  nemocných  s  virem
HIV, o nì� peèujeme. V  roce 2016
jsme zaregistrovali 21 nových pøípa
dù.  V  na�em  zdravotním  støedisku
vyu�ívá  léèbu  AIDS  231  �en,  94
mu�ù  a  18  dìtí  do  15  let. Ale  pro
blémem vìt�iny nemocných na AIDS
je chybìjící péèe a podpora ze strany
jejich  blízkých.  S  tím  je  spojeno
nepravidelné  u�ívání  lékù  a  ne

pravidelná  vý�iva,  proto  také  èasto
dochází k oslabení organismu nemoc
ného, podvý�ivì a onemocnìní rùz
nými nemocemi.

Pøíkladem mù�e být chlapec jmé
nem Niyibizi, který je v na�í péèi u�
2  roky.  Tento  chlapec  se  po  nìko
likamìsíèní terapii v na�em støedisku
vrací zaléèený domù. Bohu�el, nedo
stateèná a nestálá péèe jeho babièky
zpùsobuje, �e Niyibizi se po nìkolika
mìsících  znovu  vrací  na  léèení  do
støediska. Takové pøípady, a mnoho
jiných,  se  na  nás  èasto  obracejí  o
pomoc.

Díky Va�í finanèní podpoøe jsme
mohli  pomoci  195  podvy�iveným
dìtem  a  dospìlým  umístìným  ve
støedisku léèení podvý�ivy; z nich 95
bylo vyléèeno.

Jako ka�doroènì, tak jsme i letos
u pøíle�itosti Svìtového dne nemoc
ných  zorganizovali  svátek  pro  na�e
nemocné. Spoleèná eucharistie, mod
litba  a  �ehnání  nemocným,  jako�  i
malé  obèerstvení,  byly  posilou  a
radostí  pro  v�echny.  Svátku  se
zúèastnili  nemocní  ze  zdravotního
støediska, støediska léèení podvý�ivy
a  rovnì�  posti�ené  dìti,  které  jsou
zapojené  do  programu  Zdravotní
Adopce srdce.

Milovaní dárci, jsme Vám velmi
vdìèní za ka�dé gesto pøíznì, otevøe
nosti a solidarity s potøebnými. Ké�
Pán  Bùh  vynahradí  Va�i  �tìdrost  a
posiluje Va�i víru. Uji��ujeme Vás o
na�í modlitbì.

Nyakinama, Rwanda
Poznámka:
Pomoc sestrám od andìlù v Nyakina
ma poskytlo gdaòské støedisko Maitri
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Gdaòská  skupina  hnutí  Maitri
funguje u� od roku 1978. V souèas
nosti  koordinuje  hlavní  program
hnutí, Adopci srdce, v  jejím� rámci
Maitri  podporuje  2327  dìtí  v  10
zemích ve spolupráci s 18 øeholními
kongregacemi a 2 diecézními struk
turami.  Pomoc  je  posílána  do  44
misijních stanic. 1180 dìtí je podpo
rováno  na  základní  �kole,  903  na
støední,  73  na  tzv. ��kole  �ivota�
(uèòovské �kole), 90 na �kole vyso
ké; dále je podporováno 81 handica
povaných  dìtí.  Dìti  podporuje  cel
kem 1883 sponzorù.

V  roce  2016  probìhla  vizitace
(inspekèní cesta) po v�ech místech ve
Rwandì a Kongu, kde probíhá Adop
ce  srdce.  Pøi  této  cestì  probíhaly
oslavy  dvacetiletého  trvání  progra
mu, které byly zakonèeny 28. dubna
2016 na Gikondo  (Kigali, Rwanda)
konferencí �Adopce srdce a co dál?�
za úèasti nìkolika desítek misionáøù
a misionáøek podílejících se na tomto
programu.

V  loòském  roce  také  gdaòská
skupina  Maitri  poprvé  vyslala  do
Rwandy  vy�kolenou  dobrovolnici,
která v prùbìhu dvou mìsícù praco
vala  v  mateøské  a  základní  �kole,
setkávala se se souèasnými i bývalý
mi úèastníky Adopce srdce a pomá
hala  sestrám  palotýnkám  s  admini
strativní èinností.

Vedle Adopce srdce hnutí Maitri
z  Gdaòska  realizovalo  v  roce  2016
103 humanitární projekty, které pod
poøilo èástkou 186.978 euro. Hlavní
mi oblastmi tìchto projektù byly:
� nákup potravin pro  støediska  lé

èení podvý�ivy a pro základní a
mateøské �koly;

� podpora pøi budování infrastruk
tury pro rozvojovou pomoc;

� nákup lékù a zdravotního materi
álu pro zdravotní støediska;

� vybavení �kol;
� dodatková pomoc pro dìti podpo

rované v Adopci srdce.
Dále se gdaòské støedisko vìno

valo informaèní a propagaèní èinnosti
po celém Polsku.

Vý�e darù za rok 2016:
2.878.125 zlotých

Poèet dárcù:   2634
Vý�e pøíspìvkù na projekty:

2.464.129 zlotých

V nedìli 4. února probìhlo první
setkání  vznikající  skupiny  hnutí
Maitri  v  Poznani  (západní  Polsko).
Iniciátorem  vzniku  skupiny  je  W.
Ziêba,  dlouholetý  úèastník  hnutí
(letos slaví 40 let v hnutí).

Setkání  se  zúèastnilo  7  osob  a
rovnì�  P.  David  Stelmach,  kterého
místní  biskup  urèil  za  duchovního
rádce skupiny. Vzácným hostem byla
sestra  Irena  Stachowiak,  palotýnka,
dlouholetá misionáøka ve Rwandì a
pionýrka  Adopce  srdce,  která  tráví
zaslou�ený odpoèinek právì v Poz
nani.

Na  setkání  se  probíraly  hlavní
zásady hnutí a jeho charizmata. Pøí
tomní  zájemci  podepsali  závazek
dodr�ovat stanovy hnutí, èím� splnili
jednu  z  hlavních  podmínek  uznání
nové  skupiny  hnutí. W.  Ziêba  také
informoval o nové akci pomoci han
dicapovaným v Aleppu (Sýrie).

Dne 14. bøezna 2017 urèila Pol
ská  biskupská  konference  na  svém
375.  plenárním  zasedání  otce  dr.
Andrzeje Panasiuka duchovním rád
cem hnutí Maitri. Jeho funkèní obdo
bí trvá 5 let. Duchovní rádce se podílí
na  duchovní  formaci  èlenù  hnutí,
pøièem� spolupracuje s hlavním ani
mátorem hnutí. Formace probíhá na
duchovních  cvièeních,  celostátních
setkáních  a  prostøednictvím  dopisù
èlenùm hnutí. Otec Andrzej  je knì
zem hnìzdenské  arcidiecéze  a  fará
øem ve farnosti sv. archandìla Micha
ela v Mie�cisku.

O. Andrzej byl v kontaktu s hnu
tím Maitri u� na pøelomu 80. a 90. let.

Poèátkem  kvìtna  t.r.  dával  o.
Andrzej  duchovní  cvièení  úèastní
kùm hnutí Maitri v Ro�cinnu poblí�
Hnìzdna (Gniezno).

Do  této  doby  nav�tívil  v�echna
støediska hnutí Maitri v Polsku. Nap
sal  té�  dopis  èeským  úèastníkùm
hnutí (viz jeho pøeklad na str. 8).

Úèastníci duchovních cvièení
v Ro�cinnu u Poznanì

Pro Expo na CSM v Olomouci nechal W. Ziêba vyrobit
rollup  plakát,  který  v  rozvinutém  stavu  má  rozmìry
100x200 cm (viz foto). Tento plakát je urèen k propagaci
hnutí Maitri pøi nejrùznìj�ích akcích. Je k bezplatnému
zapùjèení  v�em, kdo chtìjí propagovat hnutí Maitri, a�
u� formou pøedná�ek, výstav, stánku èi  jen jeho vysta
vením na veøejnì pøístupném místì (kostely, sály a dal�í
spoleèenské prostory)  apod. Ve  slo�eném  stavu  jej  lze
bez problémù poslat po�tou.

Máteli mo�nost a chu�  jej nìkde vystavit, pi�te na
adresu: Josef Kuchyòa, Komárovice 1, 588 22 Luka n. Jihl,
email maitri@email.cz, telefon 608 178 122.
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V druhé pùli kvìtna (19. � 21. 5.)
probìhlo v Èeském Tì�ínì celostátní
setkání hnutí Maitri, v tomto místì ji�
tøinácté.  Jeho  program  tentokrát
z vìt�í èásti pøipravil W. Ziêba (cha
rismata  a  zásady  hnutí  Maitri �
pøedná�ka  a  biblická  hodina,  rozjí
mání  nad  citáty  sv. Matky Terezy).
Dal�ími  body  programu  byly  info
ramce  o  nových  projektech  Maitri.
Duchovnì  nás  v  pátek  a  v  sobotu
doprovázel  P.  Stanislav  Zápotocký
ze Sedlèan.

Snad nejpùsobivìj�ím bodem pro
gramu byla niterná svìdectví nìkte
rých  pøítomných,  kteøí  se  odhodlali
v  pøátelské  atmosféøe  promluvit  na
téma �Bùh v mém �ivotì�.

Setkání ozvlá�tnila modlitba sed
mibolestného rù�ence, který doporu
èovala pøi svých zjeveních v Kibeho
(Rwanda) �Matka Slova�. W. Ziêba
s sebou pøivezl pro ka�dého úèastníka
setkání rù�ence, které obdr�el pøímo
z Kibeho. Sedmibolestný rù�enec se
skládá  ze  7  bolestných  tajemství  P.
Marie,  pøièem� v  ka�dém  tajemství
se modlí 7 Zdrávasù � celkem je tedy
tento rù�enec prakticky stejnì dlouhý
jako rù�enec klasický.

Setkání  se  zúèastnilo  13  stálých
úèastníkù, 1 nový a 2 hosté z Polska.

V polovinì srpna probíhalo v Olo
mouci  Celostátní  setkání  mláde�e
(CSM), které trvalo 4 dny a zahrno
valo  øadu  akcí  a  aktivit.  Jeden  den
(sobota) byl také vìnován tzv. EXPU
� expozicím církevních,  øeholních  i
laických organizací. Díky mimoøád
nému  úsilí W.  Ziêby  a  duchovního
rádce  polského Maitri,  o.  Andrzeje
Panasiuka,  vyhradili  organizátoøi
CSM jeden stánek na Horním námì
stí  i  hnutí  Maitri.  To  na  této  akci
zastupovali W. Ziêba a J. Kuchyòa.
W. Ziêba speciálnì pro tuto pøíle�i
tost nechal vyrobit tzv. rollup banner
a pøipravil nové letáèky (vøelé díky!!).

S  organizaèním  zaji�tìním  nám
vypomohl  i  jeden  nejmenovaný
�adoptivní  rodiè� z  Olomouce  �
rovnì� vøelé díky!!

I  pøes  nepøíznivé  poèasí  ná�
stánek nav�tívilo nìkolik desítek lidí,
je� jsme mohli informovat o tom, co
to je Maitri a jakou èinnost vyvíjí. W.
Ziêba navíc vystoupil s krátkou pìti
minutovou  promluvou  na  otevøené
scénì  a  pøítomným  rozdal  nìkolik
stovek na�ich letáèkù.

Navázali jsme kontakty s nìkoli
ka  knì�ími  a  pøedbì�nì  se  s  nimi
domluvili  na  pøedná�kách  (v  Brnì
mezi studenty a v Ro�novì p. Radh.).

Dìkujeme  v�em,  kteøí  tuto  na�i
akci podpoøili svou modlitbou!

Mie�cisko, 19. kvìtna 2017
Drazí Maitristé v Èeské republice!
Jako duchovní rádce hnutí Maitri

v Polsku Vás tou�ím srdeènì pozdra
vit. Pøeji Vám, aby na Va�e spoleèen
ství  shromá�dìné  v Èeském Tì�ínì
sestoupil Duch svatý.

Doufám,  �e  ná�  spoleèný  pøítel
Vojtìch Ziêba Vám tento dopis pøe
lo�í a �e pøinese nìjaký u�itek.

Na�e  hnutí  není  v  souèasnosti
poèetné. Mù�eme v�ak mít radost ze
ètyøicetileté tradice. Tato dlouhá do
ba pøinesla nemalé ovoce køes�anské
lásky. Na to v�dy pamatujte, aby do
ka�dého  skutku  byl  vepsán  úmysl
èisté,  nezi�tné  lásky.  Ka�dodennì
nám to pøipomínají modlitby hnutí.

Potøebná je také vìdomá úèast na
víøe  a  lásce  �ivé  Církve.  V  jejích
strukturách  pro  sebe  mù�eme  najít
zøetelné místo. Nejprve je zapotøebí
vìdomí povolání laikù v Církvi. Je to
sám Kristus, který povolává, a ka�dé
poslání pokøtìného èlovìka k milo
srdné    lásce  je  odpovìdí  na  jeho

povolání. Pomohou Vám v tom ofi
ciální koncilní dokumenty a Christi
fideles Laici � adhortace pape�e Jana
Pavla II. uveøejnìná v roce 1988.

Pøi  praktickém  pøístupu  k  úko
lùm, které mají být slu�bou chudým,
bychom  mìli  vidìt  podrobnosti  na
pozadí  spoleèného  poslání    Církve.
Stojí proto za to promyslit, zda v sou
èasných podmínkách a ve Va�í situa
ci  v  Èechách  se  máte  více  opøít  o
navrhovaný pilíø misijní, nebo spí�e
hledat podporu v pilíøi charitativním.
Bude  dobøe,  jestli�e  se  dílo  Maitri
dostane �pod køídla� takových struk
tur v Církvi, s kterými se bude roz
víjet  ka�dodenní  spolupráce.  My
v Polsku máme také tento úkol a jako
knìz a duchovní rádce se pokusím jej
zdárnì vypracovat.

Ve  Va�em  prostøedí  a  provìøe
ných  zpùsobech pastoraèního pùso
bení radím navazovat kontakty s pa
storaèními  støedisky.  Stojí  za  to
vyu�ívat jejich pastoraèní programy
a pøi vhodné pøíle�itosti obracet po
zornost  na  stále  aktuální  problémy
chudých. Je to zvlá�tì dnes pokraèo
vání ducha pape�e Franti�ka.

Buïte  pøipraveni  spolupracovat
a  svìdèit na  srpnovém setkání mlá
de�e  v  Olomouci.  Nechodí  jen  o
veøejné vystoupení a promluvy, ale o
spoleènou  modlitbu,  pøipravenost
naslouchat, co øíká Duch sv. a svìdèit
tìm,  kdo  jsou  nejblí�e.  Buïte  svo
bodní a  radostní �  to èiní  svìdectví
vìrohodným.  Nikdy  nejde  o  �vyøí
zení své zále�itosti�, tøeba�e samé o
sobì  �lechetné,  ale  o  pocit  jednoty.
Máte  být  mezi  lidmi  �vyslanci
chudých�.

Velice mì potì�í, kdy� usly�ím,
jak probíhalo Va�e setkání v Tì�ínì.

Nech�  je  vede Duch  sv.  a  dává
ovoce radosti! O to se modlím.

Mie�cisko

Zpravodaj Hnutí solidarity s chudými tøetího svìta Maitri v Èechách, na Moravì a ve Slezsku, è. 85, roèník 23, záøí 2017
Urèeno pro vnitøní potøebu.  Kontaktní adresa:  Josef Kuchyòa, Komárovice 1, 588 22 Luka n. Jihl.

Email:  maitri@email.cz  WWW:  hnutimaitri.cz  Facebook:  https://www.facebook.com/Maitri.AdopceSrdce

Setkání Ruchu Maitri 2017
Var�ava, 14. � 15. 10. 2017

Hnutí Maitri má svùj Facebook !
facebook.com/Maitri.AdopceSrdce
Zde najdete nejèerstvìj�í informace�


