
Vèera, tj. 19. 11. 2017, jsme po
prvé  slavili  Svìtový  den  chudých,
teprve  nedávno  vyhlá�ený  pape�em
Franti�kem na závìr Roku milosrden
ství  (2016).  Vítal  jsem  tento  den
v Èenstochové v kapli na Jasné hoøe
za  noèního  bdìní  v  kruhu  èlenù
Spolku pomoci sv. bratra Alberta. Pøi
modlitbì se v�ak moje mysl vracela
k hnutí Maitri a o tyto své my�lenky
se chci s vámi podìlit. Je mým tajem
stvím,  �e  svou  èinnost  ve  Spolku
chápu jako zastupování hnutí Maitri.
Kdysi jako skupina èlenù Maitri jsme
spoluzakládali Spolek sv. Alberta.

Stále mi v u�ích znìjí slova otce
Adama  Schulze  SJ  z  Polské  rady
katolických  hnutí,  který  na  na�em
setkání  øekl,  �e  kdyby  pape�  Fran
ti�ek vìdìl o hnutí Maitri, byl by to
med  na  jeho  srdce.  Jsem  pøesvìd
èený, �e o. Schulz tu nemìl na mysli
nás jako je�tì jednu dal�í charitativní
organizaci, ale právì  jako odli�nou,
specifickou  organizaci,  která  hledá
cesty sblí�ení mezi lidmi rozdìlený
mi  propastmi  odcizení,  nenávisti  a
pohrdání  geografického,  rasového,
kulturního  èi  nábo�enského.  To,  za
co na nás v Polsku tak útoèí, právì to
by  bylo  medem  na  srdce  pape�e
Franti�ka. Ké� nás tato slova pobíd
nou,  abychom  se  vrátili  k  na�emu
charizmatu.

V pape�ském poselství ke Svìto
vému dni chudých nacházíme impuls
vybízející k návratu k na�im vlastním
maitrovským koøenùm, kdy� � aby

chom se postavili chudobì � vybrali
jsme  si  chudobu.  V  na�em  statutu
máme napsáno �omezování vlastních
potøeb a propagace skromného zpù
sobu �ivota� � kdy� èlen hnutí �ome
zuje  v  ka�dodenním  �ivotì  vlastní
výdaje a potøeby a dìlí se s potøeb
nými bratry �ijícími v zemích Tøetího
svìta a okolo nás�. Ve vzpouøe proti
nelidským podmínkám, v jakých �ijí
chudí,  jsme  do  svého  �ivota  pøijali
styl chudoby, ani� bychom se poku
sili ho pøesnì definovat, nebo� bylo
zøejmé, �e ka�dý to má posoudit ve
svém  vlastním  svìdomí.  Jedním
z rozmìrù chudoby bylo vegetarián
ství, v poèátcích hnutí dost populární.
Li�ilo se v�ak od bì�ného vegetarián
ství motivovaného snahou nezabíjet
zvíøata. Na�e vegetariánství vycháze
lo z  toho, �e  jsme se pokou�eli pøi
zpùsobit  vlastní  stravu  stravì  chu
dých lidí �ijících v Tøetím svìtì, kteøí
se  nikdy  nedostanou  k  masitému

jídlu. Mnì osobnì se  to nepodaøilo,
celý pokus trval asi dva mìsíce. Ale
na setkáních na�eho hnutí stále vidím
lidi, kteøí nejedí maso.

Jsme  specialisté  na  chudobu
v  dvojím  smyslu.  Za  prvé,  hodnì
víme o  svìtové  chudobì,  o  hladu  a
nespravedlnosti.  A  za  druhé,  sami
máme osobní zku�enost s chudobou
� vèetnì dlouhého seznamu vlastních
nezdarù a porá�ek. Já sám mohu øíci,
�e má vlastní chudoba se mi nepoda
øila,  proto�e  pøerostla  v  hluboké  fi
nanèní  problémy,  které  rozvracely
�ivot  mé  vlastní  rodiny.  Dále  jsme
jako hnutí nevypracovali uspokojivý
styl spolupráce mezi dobrovolníky a
zamìstnanci na plný úvazek. Mnoho
z tìchto na�ich chyb je plodem komu
nismu, proto�e nám vtiskl své zname
ní a urèitì teprve nyní mù�eme hnutí
budovat odznovu a odlo�it syndrom
homo  sovieticus.  Katolická  sociální
nauka  pøikazuje,  aby  lidská  práce

http://hnutimaitri.cz
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byla  slu�bou  Bohu  pøítomnému
v bli�ních. Kdy� se v�ak hnutí utvá
øelo, práce ve státních podnicích byla
slu�bou ani ne tak Bohu, jako Roha
tému, co� na ka�dém kroku pøipomí
nalo plýtvání, zlodìjství, nepoctivost
nebo  týrání  èlovìka.  Tak  tedy  do
na�eho  DNA  proniklo  pøesvìdèení,
�e Bohu slou�í pouze ten, kdo za to
nic nedostává. Takové udivující, ne
pravdivé a nekatolické pøesvìdèení u
nás stále pøe�ívá; doufám, �e zmìny
ohlá�ené  na�ím  duchovním  rádcem
zahrnou rovnì� i potøení tohoto �kod
livého pøedsudku, hodnì ztì�ujícího
realizaci pomoci chudým.

Jeliko�  znám  pouze  své  vlastní
zku�enosti,  mohu  se  jen  domý�let,
jaké zajímavé vìci by se mohl dozvì
dìt  ten,  kdo  by  objel  celé Polsko  a
absolvoval del�í rozhovory se starými
maitrovci.  To,  �e  máme  charizma,
které  nám  pøedal  Duch  sv.,  není
v�echno.  Vedle  toho  jsou  tucty  a
kopy  individuálních  historií  spásy
jednotlivých osob.

A nyní v�echna ta bída s na�imi
nepodaøenými,  chybnými  kroky  na
téma chudoby byla obohacena posel
stvím  Svatého  otce,  který  pí�e,  �e
na�e zku�enosti by nás mìly �vést ke
skuteènému  setkání  s  chudými  a
vytvoøit místo pro sdílení, je� se stane
zpùsobem  �ivota�. A  ruka  chudých
�vzta�ená k nám  je  rovnì� výzvou,
abychom vycházeli ze svých jistot a
ze svého pohodlí a uznávali hodnotu,
jakou pøedstavuje samotná chudoba.
Nezapomínejme na  to,  �e pro Kris
tovy uèedníky je chudoba pøedev�ím
povoláním  k  následování  chudého
Je�í�e.  Je  to  cesta,  po ní�  jdeme za
ním a spolu s ním, cesta, která vede
k  bla�enosti  Nebeského  království
(srov.  Mt  5,3;  Lk  6,20).  Chudoba
znamená  mít  pokorné  srdce,  které
doká�e pøijmout svou situaci omeze
ného  a  høí�ného  stvoøení,  abychom
pøekonali poku�ení v�emocnosti�.

Tak  tedy  Svatý  otec  potvrzuje
na�i intuici z poèátkù hnutí Maitri, �e
mámeli se postavit chudobì, musíme
si  vybrat  chudobu.  Jak  pí�e  pape�,
�na to v�e je tøeba odpovídat novým
vidìním �ivota a spoleènosti�. V na
�ich  programech  pomoci  do Afriky
se  poèítají  nejen  èástky  poslaných
penìz.  Neménì  dùle�itá  musí  být
nová vize �ivota a spoleènosti, kterou
nosíme  kdesi  v  komùrkách  na�eho
poslání a formace a kterou pøedává
me do Afriky. A v této zále�itosti u�
k nám zaèíná pøicházet volání samot

né Afriky. Adepti Adopce  srdce  se
pokou�ejí vytváøet dru�stva a ptají se
nás, zda jim mù�eme poradit. Rovnì�
nedávno  vznikla  africká  skupina
Maitri �  a  na WhatsApp  se  nebude
chtít  zabývat  vyplòováním  poètu  a
èísel kont, ale �ivou zku�eností víry
projevující  se  prací  a  budováním
spoleèenských struktur.

Svatý otec pí�e: �Po�ehnané jsou
ruce, které pøekonávají ka�dou kul
turní,  nábo�enskou  a  národnostní
bariéru a vlévají do  ran  lidstva olej
útìchy�. Domý�líme se, �e tato slova
znamenají, �e i vysoké penì�ní èást
ky, kdyby mìly být pøedávané s pohr
dáním  vùèi  kultuøe,  nábo�enství  a
národu, nebudou pravou køes�anskou
pomocí. Pøipomínají se mi jiná slova,
která  pøedchozí  pape�,  je�tì  ne�  se
stal  pape�em,  umístil  do  deklarace
Dominus Iesus: církev hlásá �Je�í�e
Krista «cestu,  pravdu  a  �ivot»  (Jan
14,6)  (�)  a  dnes  vyu�ívá  i  praxe
mezinábo�enského  dialogu,  který
jistì  nenahrazuje,  nýbr�  doprovází
missio  ad gentes,  kvùli  onomu «ta
jemství jednoty», z nìho� «vyplývá,
�e  v�ichni  lidé,  kteøí  jsou  spaseni,
mají, by� rozdílným zpùsobem, úèast
na  tém�  tajemství  spásy  v  Je�í�i
Kristu,  skrze  jeho Ducha».  Takový
dialog, který je souèástí evangelizaè
ního poslání církve, znamená chápa
vý postoj, vztah vzájemného pozná
vání  a  obohacování  v  poslu�nosti
pravdì a pøi respektování svobody�.

Pøijali  jsme  chudobu  i  samotný
název na�eho hnutí od chudých, kte
rým jsme posílali na�i pomoc. Tou�ili
jsme po vzájemném poznání a obous
tranném  obohacování. Vìdìli  jsme,
�e  absence  postoje  porozumìní  by
maøila  smysl  na�í  pomoci.  Dnes  se
k tomu vracíme, nedávajíce se zastra
�it  lidmi  nepøátelskými  vùèi  2.  va
tikánskému koncilu a uèení Petrova
stolce. V tomto uèení je mj. obsa�eno
pøesvìdèení,  �e �nade�el  èas  nové
«fantazie lásky», její� mìrou nebude
ani tak úèinnost poskytnutých slu�eb,
jako spí�e  schopnost pøiblí�it  se  to
mu, kdo trpí, být s ním solidární, aby
tuto pomoc nevnímal jako poni�ující
milodar, nýbr� jako bratrské sdílení�
(Novo  millennio  ineunte  50).  Kdy�
jsme  se  vyslovovali  pro  rovnost  a
otevírali se výmìnì, realizovali jsme
to,  co  pozdìji  Jan  Pavel  II.  popsal
takto: �[milosrdná láska] ve vzájem
ných  mezilidských  vztazích  nikdy

nezùstává  úkonem  nebo  procesem
pouze  jednostranným.  Dokonce  i
tam,  kde  se  zdá,  �e  v�e  nasvìdèuje
tomu, �e pouze  jedna  strana dává a
nabízí  a  ta  druhá  pouze  pøijímá  a
dostává (jako napø. v pøípadì lékaøe,
který léèí, uèitele, který uèí, rodièù,
kteøí  �iví  a  vychovávají  své  dìti,
dobrodince, který podporuje chudé),
ve skuteènosti  ten, kdo daruje, není
o  nic ménì  obdarován  stejným  do
brodiním.  V  ka�dém  pøípadì  i  ten,
kdo dává, mù�e snadno zjistit, �e také
sám  pøijímá  a  zakou�í  dobrodiní,  i
jemu  se  dostává  milosrdné  lásky,
tedy milosrdenství� (Dives in miseri
cordia 14).

Svìtový den chudých pøipadající
na vèerej�í den a vèera  také poprvé
slavený  mìl  podle  úmyslu  pape�e
Franti�ka �stimulovat  v  první  øadì
vìøící, aby reagovali na kulturu skar
tace  a  mrhání  a  vzali  si  za  svou
kulturu setkání. (�) Bùh stvoøil nebe
a zemi pro v�echny, ale lidé bohu�el
vystavìli hranice, zdi a ploty, a tak se
zpronevìøili  pùvodnímu  daru  urèe
nému pro celé lidstvo bez výjimky�.

Jsme povoláni k tomu, abychom
boøili  hranice,  zdi  a  ohrady.  Samo
zøejmì  jde  o  ty  ohrady  postavené
v lidských srdcích. Jsme také povolá
ni, abychom vypracovali novou vizi
�ivota a spoleènosti. Jak jsem napsal
vý�e, mnoho stran na téma této vize
u�  existuje,  by�  ukrytých,  nebo�
abychom se k nim dostali, musel by
nìkdo objet celé Polsko a sepsat, jak
staøí maitrovci experimentovali s pu
továním po Bo�ích stezkách.

Dnes se zapomíná, kdo byl prv
ním  patronem  hnutí Maitri.  Nebyla
to Matka Tereza. Na�ím prvním pa
tronem byl sv. Franti�ek z Assisi. Pro
nìho  jako  prvního  jsme  se  nadchli,
k  nìmu  jsme  se  modlili,  abychom
rozsévali  lásku  tam, kde vládne ne
návist. Vracejme se k tomuto svìtci
a  také  zde  si  pomáhejme  uèením
souèasného Svatého otce,  který  nás
mimo  jiné  vyzývá  ke  køes�anské
ekologii.  Je  to  jiná  ekologie ne�  ta,
která  chce  osvobodit  pøírodu  od
èlovìka.  Franti�kova  ekologie  má
spojovat �specifické  místo  èlovìka
v  tomto  svìtì  a  jeho  vztahy  ke
skuteènosti, která jej obklopuje�.

Pape� zmiòuje nìkolik klíèových
témat  jako �vnitøní  souvislost  mezi
chudými a zranitelností planety; pøe
svìdèení,  �e  v�echno  je  ve  svìtì
vnitønì  provázáno;  kritika  nového
paradigmatu  a  forem moci  odvoze
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ných z technického rozvoje; výzva ke
hledání jiných koncepcí ekonomie a
pokroku;  vlastní  hodnota  ka�dého
stvoøení;  lidský  smysl pro ekologii;
nutnost upøímných a poctivých dis
kusí;  záva�ná  odpovìdnost meziná
rodní i lokální politiky; kultura typu
"pou�ij  a  vyhoï"  a  návrh  nového
�ivotního stylu� (Laudato si 1516).

Svìtový den chudých by se mìl
stát pøíle�itostí k rozmý�lení tématu
vnitøní  souvislosti  mezi  chudými  a
zranitelností  na�í  planety.  Správné
pochopení  chudoby  z  osmi  blaho
slavenství,  pøedvádìné  sv.  Franti�
kem z Assisi, vede k jiným zpùsobùm
porozumìní ekonomii a rozvoji. Má
me vypracovávat novou vizi �ivota a
spoleènosti. Na�ím �ivotním stylem
má být kultura setkávání, a v rámci
této kultury maitri (neboli v sanskrtu
láska  spojující v�echny  lidi bez vý
jimky).

Mezi  výroky  pape�e  mù�eme
najít takové, které by nás mìly vyvést
z  mylného  pøesvìdèení,  �e  ná�  du
chovní  rádce  nám  øekne,  jak máme
vypracovat  tuto novou vizi �ivota a
spoleènosti. �Úlohou  duchovního
není øíkat laikùm, co mají øíkat a dìlat
ve  veøejném  �ivotì� �  to  Franti�ek
nedávno  napsal  v  dopisu  kardinálu
Marcu Oulettovi.

,Maitri Wroclaw

Dr. Marek Oktaba je architekt a
teolog. �ije ve Vratislavi (Wroclaw).
V  hnutí  Maitri  je  od  jeho  poèátkù.
Pracoval mj. jako dobrovolník v do
mech Matky Terezy v Kalkatì. Anga
�uje se také v práci pro bezdomovce
ve Spolku sv. Bratra Alberta.

Spoleèenství pomocníkù øádu sv.
Lazara  dlouhodobì  spolupracuje
s  hnutím Maitri. V  posledním  èísle
tohoto  èasopisu  jsme  vás  ji�  infor
movali o velmi �patné situaci v Sýrii
a o zahájení této pomoci.

Spoleèenství pomocníkù je zamì
øeno pøevá�nì na zahranièní pomoc a
nyní na potøebné v této zemi. Praktic
ky  tam  ji� bojují  v�ichni navzájem,
situace je nepøehledná a konec v ne
dohlednu. Nejhùøe jsou na tom místní
køes�ané, a zejména jimi vedené si
rotèince.  Nefunguje  tam  bankovní
spojení ani listovní po�ta, a tak zaji
�tìní na�í pomoci byl problém srov
natelný se známým je�kem v kleci.

Prvním pøíjemcem na�í podpory
byl ,
jeho� zøizovatelem je øeckokatolický
patriarchát.  Øeckokatolický  patri
archa je toti� duchovním protektorem
svatolazarského øádu.

Dostali 3.000 US dolarù prostøed
nictvím námi povìøené osoby. Sirot
èinec mìl urèité hmotné po�adavky,
které se ale nepodaøilo vèas zajistit.
S  tìmito  po�adavky  Spoleèenství
neuspìlo u na�eho Èerveného køí�e
ani u vojákù (Odbor nakládání s ne
potøebným materiálem). Mìlo  v�ak
pøíslib  ministerstva  na  zaji�tìní  15
syrských dìtí na pøí�tím mezinárod
ním  táboøe dìtí  z dìtských domovù
v Hamru u Liberce. Syøané v�ak dali
pøednost projektu na dovybavení si
rotèince.

Dle  zji�tìní  jejich  situace  jsme
jim  zaøídili  u  na�eho  zastupitelství
v  Dama�ku  projekt  na  dovybavení
sirotèince s limitem 20.000 US dola
rù.  Finance  by mìli  záhy  dostat  od
ministerstva zahranièí, ale v poslední
dobì se rùzní povstalci velmi inten
zivnì strefují do civilních ètvrtí Da
ma�ku a zejména tam, kde �ijí místní
køes�ané. Pracovníci na�eho velvys
lanectví  mají  proto  zákaz  opou�tìt
prostory na�eho zastupitelství, a tak
se v�echno zdr�uje.

Druhým pøíjemcem je nyní chudý
 ve star�í èásti

Dama�ku (Dama�ek má asi 2,5 milio
nu obyvatel). Dle zprávy na�í povì
øené osoby bylo v té dobì ostøelování
tìchto ètvrtí velmi intenzivní a oby
vatelky sirotèince byly v této situaci
velmi pøekvapené na�ím darem 1.500
US dolarù. Mailové spojení jim zatím
funguje,  a  tak  se  èasem  dozvíme

jejich  potøeby,  které  bychom  øe�ili
podobnì,  jako  v  prvém  pøípadì.
Dlouhodobì  nebezpeèná  a  bezvý
chodná situace v�ak ponìkud pøibrzdí
na�e aktivity.

Tento  sirotèinec  byl  vybudován
ji� kolem roku 1900 a má jméno po
sv. Panthaleonovi.

Muèedník  sv.  Panthaleon  má
svátek  27.  èervence.  Narodil  se
køes�anské matce, ale otec byl pohan.
Pocházel z Nikomedie (dne�ní Turec
ko)  a  byl  popraven  roku  305.  Byl
pá�etem na císaøském dvoøe a pozdìji
vystudoval.  Stal  se  lékaøem  a mìl  i
léèitelské schopnosti. Císaø Maximián
ho pak jmenoval císaøským lékaøem.

Pozdìji  se  Panthaleon  setkal  se
staøièkým køes�anským knìzem Her
molaem a dal  se pokøtít. Obrátil  na
víru i svého pohanského otce a sna�il
se o víøe pøesvìdèit i císaøovnu. Tìmto
rozhovorùm naslouchal  tribun Gale
rius  a  udal  senátu,  �e  císaø  chrání
køes�any. Císaø byl nucen odstoupit a
následnì  byl  poslán  do  vyhnanství.
Císaøem byl pak zvolen Galerius.

Nového císaøe pohan�tí lékaøi na
vedli proti køes�anskému Panthaleo
novi. V léèení byl toti� úspì�nìj�í ne�
oni. Udali  ho, byl uvìznìn, pøivázán
ke stromu a zbièován. Pozdìji byl s�at
meèem  spoleènì  s  knìzem  Hermo
laem.

Jeho  ostatky  byly  pøevezeny  do
Konstantinopole  a  odtud  do  Kolína
nad  Rýnem.  Patøí  mezi  14  svatých
Pomocníkù, kteøí mají od roku 1969
spoleèný  svátek  24.  bøezna.  Ve  vý
chodní  církvi  je  nazýván  Velkomu
èedníkem a je poèítán ke sv. lékaøùm
a je i jejich patronem.

Spoleèenství pomocníkù
øádu sv. Lazara

odpovìdný v Generální radì za tento
projekt. Realizaèní plán byl potvrzen.

V dobì, kdy vlna pomoci Ukra
jinì ze strany rùzných charitativních
organizací  stále  více  ustupuje,  my
zahájíme  dal�í  etapu.  Získali  jsme
zku�enosti, máme fondy. Mnoho lidí
u� ztratilo nadìji, ale my právì nyní
nastupujeme. Vìøím, �e v tom v�em
nad námi bdí Bo�í Prozøetelnost!

S modlitbou

Posy³am Was èíslo1804/2017

(dokonèení ze str. 4)

(pokraèování ze str. 2)
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Pøed dvìma lety jsem byl povìøen
organizováním pomoci pro východní
Ukrajinu,  kde  bohu�el  dodnes  trvá
válka. Náv�tìvy této oblasti, spoleènì
se spolubratry a dobrovolníky, jsem
zahájil v èervnu 2015. Jako palotýni
jsme do konce listopadu 2016 prová
dìli velmi aktivní èinnost, jak chari
tativní tak duchovní, pro pøesídlence
z východu ve støední a ji�ní Ukrajinì,
ale také bezprostøednì na váleèných
územích. Organizovali  jsme  pomoc
materiální ve formì potravin, obleèe
ní  a  stavebních  materiálù,  pomoc
psychologickou a duchovní prostøed
nictvím  individuálních  setkání,  roz
hovorù, rùzných workshopù. letních
táborù pro dìti a mláde�, výletù pro
rodiny. Sna�ili jsme se navrátit nor
málnost  do  �ivota  posti�ených  lidí,
pomoci jim vrátit se do spoleènosti.

Není snadné porozumìt Ukrajinì.
Komunistické èasy nauèily lidi krást,
podvádìt,  improvizovat.  Situace  na
východì  vehnala  lidi  do  bídy,  pro
hloubila nedùvìru.

V  dne�ním  svìtì  také  existuje
v�eobecná tendence, kterou mù�eme
nazvat �vlnou�.  �ivot �na  vlnì�  je
model  chování,  jakýsi  druh  kultu,
pìstovaný  na  celém  svìtì.  Mù�e
existovat vlna no�ení nìjakého oble
èení, vlna vlastnìní nìjakého pøístro
je (�gadgetu�), vlna uèení se nìèemu
a také � vlna pomoci nìjakému èlovì
ku nebo lidem.

Kdy�  na  Ukrajinì  zaèala  válka,
lidé jí zasa�ení zaèali utíkat a odev�ad
pøicházela vlna pomoci pro posti�ené
lidi. Kdy� jsem v bøeznu 2015 zaèal
sbírat pomoc �na východ�, podaøilo
se to velmi rychle zorganizovat. Ale
s  ka�dým  dal�ím  mìsícem  to  bylo
stále tì��í. Lidé tím zaèali být unave
ni. Stále nìkdo nìco sbíral pro Ukra
jinu. Média prakticky utichla. V jed
nu  chvíli  jsem  si  uvìdomil,  �e  ta
válka nejspí� neskonèí tak rychle. Je
pøíli� výhodná a výnosná, zvlá�� pro
ty �u moci�. Je  to obrovský byznys
postavený na  lidské krvi. Uvìdomil
jsem si,  jak je dùle�ité dbát nejen o

materiální nebo právní stav posti�e
ných lidí, ale (a mo�ná pøedev�ím?!)
o  zmìnu  jejich  zpùsobu  my�lení.
Mnoho  lidí  opravdu  potøebuje  po
moc.  Sna�í  se  nìco  zmìnit,  zaèít
nìjak znovu �ít. Bohu�el  je  i druhá
skupina, která také pro�ívá nouzi, ale
v�emi  zpùsoby  se  pokou�í  vyu�ít
nastalé situace, a stává se tak, a� u�
vìdomì nebo ne, specifickou skupi
nou pøí�ivníkù.

Bìhem  jedné  cesty  na  poèátku
roku 2016 jsem pochopil, �e ta vlna
pomoci, do ní� jsem se sám zapojil,
navykla lidi na tzv. �humanitáøství�.
Samozøejmì to v�echno velice peèli
vì skrývají, ukazují stále pouze svou
nouzi. Objevil se tak dal�í problém:
odli�it  jedny  od  druhých.  Ty,  co
skuteènì  potøebují  pomoc,  od  tìch,
kteøí parazitují. Pomoc vlastnì potøe
bují  jedni  i druzí, ale  ti druzí úplnì
jinou. Je tøeba mít radikálnì odli�né
pøístupy. Na rozli�ení, kdo do které
skupiny patøí, je potøeba trochu èasu
a  práce,  nebo�  nìkteøí  se  nauèili
výbornì maskovat. Nìkteøí mají he
rectví pøímo v krvi.

Ka�dý ví, �e peníze se musí nìjak
vydìlat.  A  to  je  jen  jedna  strana
mince.  Druhou  stranou  je  moudré
vyu�ití získaných prostøedkù. Uvìdo
mil jsem si, �e v tom je tøeba lidem
dostávajícím  pomoc  nìjak  pomoci,
mj. jim stanovit konkrétní po�adavky.

Jako  palotýni  jsme  u�  zorgani
zovali  hodnì  konkrétní  pomoc,  ale
máme  také  je�tì  balík  nevyu�itých
penìz, které na  tyto úèely vìnovala
provincie.  Z  jedné  strany  je mo�né
rychle vyu�ít  tyto prostøedky, a do
konce se chlubit �tìdrostí, ale osobnì
bych nechtìl, aby pøi�ly do nespráv
ných  rukou. Vidím, kolik úsilí  stojí
peníze získat a jak si vydání ka�dého
gro�e rozmý�lejí tøeba jen mí rodièe,
kteøí také stále podporují na�e chari
tativní díla.

Jedním ze zajímavých rysù církve

je to, �e nikdy nepospíchá s rozhod
nutím.  S  realizací  projektù  pomoci
pro Ukrajinu se rozjela pomoc ohlá
�ená pape�em Franti�kem. Od okam
�iku sbírky uplynul u� rok. Ale mou
dré  vyu�ití  tìchto  financí  vy�aduje
hluboké  rozli�ování  a  hodnì  práce.
Vìt�ina západních charitativních or
ganizací u� ode�la.

Bohu�el válka na východì i nadá
le  trvá,  av�ak  získat  prostøedky  je
stále  tì��í.  A  zde  nastupuje  pape�.
Pøicházíme  i  my,  palotýni,  s  je�tì
vìt�í pomocí ne� doposud. Chodíme
dennì, realizujeme své projekty po
malu,  ale  systematicky.  I kdy� v�e
obecný zájem u� opadl, my jsme tu i
nadále. Proto si nás více vá�í. To je
prostì moudøej�í.

První  výjezdy  na  východ  Ukra
jiny  zahájil  P. Wiaczes³aw  Grynie
wicz SAC, pozdìji se pøidal P. Pavel
Goraj  SAC  a  teprve  potom  já.  Na
poèátku to byla pouze slu�ba duchov
ní,  ale  ji�  po  dvou  týdnech  jsme
zaèali zaøizovat potravinové balíèky.
Je tøeba v celé této slu�bì také zdù
raznit podporu ze strany Rady dele
gatury  a  pøímo  tehdej�ího  delegáta
P. Stanislava Kantora SAC, který se
sám  anga�oval  rozmanitým  zpùso
bem. Hodnì pomoci se podaøilo za
jistit také z Polska: z Kielc, Radomi,
Zakopaného,  z  nìkolika  diecézních
farností. Udivovala a tì�ila nás také
�tìdrost  místních,  kteøí �  pøesto�e
èasto �ijí velmi skromnì � se dokáza
li je�tì dìlit. Staøenky pøiná�ely ruènì
pletené teplé pono�ky nebo peèivo.

Na�e slu�ba trvá u� více ne� dva
roky. V  roce  2016 dostávalo  stálou
pomoc pøes 40 mladých lidí, 40 dìtí,
témìø 20 rodin, 15 osamìlých osob,
asi 50 vojákù v nemocnicích. Podpo
øili jsme opravu jedné �koly u fron
tové linie. Mnoha lidem jsme poslou
�ili  jednorázovì,  pøíle�itostnì  nebo
v naléhavé potøebì. Ve farnostech se
spolubratøi aktivnì zapojují do pomo
ci  lidem zasa�eným válkou. V pos
ledním  roce  se  podaøilo  zrealizovat
pomoc v hodnotì pøes 15 tisíc euro,
nepoèítaje v to rùzné zásilky ve for
mì lékù, potravin, obleèení, staveb
ních materiálù.

Koncem  roku  2015,  po  evrop
ském setkání vy��ích pøedstavených
SAC a rozhodnutí provincie podpo
rovat posti�ené na východì Ukrajiny,
nás nav�tívil P. Martin Manus SAC,

Mùj úhel pohledu

(pokraèování na str. 3)
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Èestným cílem nìkterých svìto
vých  charitativních  organizací  je
poskytování pomoci dìtem a ochrana
jejich �ivota  tam, kde se válèí nebo
kde se projevuje køiklavá nespravedl
nost. V prùbìhu krize a války v 90.
letech minulého století v na�í farnosti
v Rutshuru, v kraji Goma  (Kongo),
sestry palotýnky spravovaly støedisko
pro léèení podvy�ivených dìtí.

Mnoho jejich chránìncù pocháze
lo z rodin �ijících v lese nebo v bu�i,
kde  jim  scházela  základní  vý�iva  a
hygiena;  jejich  obydlí  byla  èasto
spálena a pole pustá. Stav nìkterých
dìtí  oznaèoval  o�etøující  lékaø  jako
velmi  tì�ký  a  doporuèoval  místo
normální vý�ivy podávat terapeutické
mléko. Ka�dý týden jsme posílali na�i
zprávu  organizaci  FAO,  která  nám
dodávala  základní  potraviny,  mezi
nimi� bohu�el chybìl tento cenný lék.
Kvùli  tomu  nám  umíralo  okolo  16
dìtí týdnì, proto�e tento lék nebyl na
trhu k dostání. Jiskøièkou nadìje byla
informace,  �e  v  Gomì  je  pøítomná
jedna  svìtová  organizace,  která má
ve svých kontejnerech tisíce tun zmi
òovaného terapeutického mléka.

Tuto zprávu jsme spolu se sestrou
obdr�eli od jednoho vysokého úøed
níka. Odhalil nám tajemství chránìné
trestem  smrti  za  zradu,  proto  nás
prosil o diskrétnost, aby nebyl vysta
ven tomuto nebezpeèí. Toto terapeu
tické mléko urèené pro podvy�ivené
dìti,  mìlo  být  zlikvidované  kvùli
pøekroèení data spotøeby a bylo pøe
chovávané  v  tajnosti  pod  zámkem,
nebo� se nikdy nemìlo dostat k dì
tem,  proto�e  v  jakési  zprávì  bylo
uvedeno,  �e  v Kongu  nejsou  �ádné
podvy�ivené dìti. Tato procedura se
zmínìnému úøedníku nezdála, hledal
proto pøíle�itost, jak zpøístupnit zaká
zaný  lék  dìtem  umírajícím  hlady.
Na�e  náv�tìva  u  nìho  se  ukázala
spásná, nejen pro nìj, ale pøedev�ím
pro tisíce zachránìných lidských by
tostí. Ohlásili jsme se proto u vyso
kého úøedníka oné organizace vlast
nící  drahocenný  a  hledaný produkt,
pøedlo�ili jsme mu týdenní zprávu o
èinnosti støediska léèení podvý�ivy a
o  smrti  16  dìtí  jako  obìtí  hladu  a
podvý�ivy.  Pod  hrozbou  zveøejnìní
na�í zprávy mezinárodním orgánùm
jsme  po�ádali  o mléko. Vystra�ený

úøedník poprosil o týdenní lhùtu, aby
mohl informovat své pøedstavené, a
po týdnu pøidìlil na�im dìtem 500 kg
cenného léku. Tato zále�itost se lavi
novitì  roznesla  a  v�echna  støediska
léèení podvý�ivy dostala svùj pøídìl.
Díky  tomu bylo zachránìno mnoho
tisíc tun mléka a mnoho tisíc lidských
bytostí.

Tato  situace  udivuje,  ale  není
odvá�livcù, kteøí by to chtìli odhalit.
Dìje se to proto, �e nìkteré meziná
rodní vlivové nihilistické organizace
za pou�ití èasto nehumánních metod
jako podpora válek, omezování dodá
vek potravin, lékù èi lékaøských slu
�eb pro hladovìjící, podpora antikon
cepce a potratù ovlivòují charitativní
organizace  a  vyvíjejí  na  nì  nátlak.
Vede to ke gigantické korupci v ce
losvìtovém mìøítku a obrovské pení
ze daòových poplatníkù � místo aby
zamíøily k nejchud�ím � pøicházejí na
konta nejbohat�ích.

Nejen Afrika, ale celý dne�ní svìt
potøebuje uzdravení, aby byl sprave
dlivý a øádný. Je�í� øekl: �Pokoj vám
zanechávám, svùj pokoj vám dávám,
ne  jak ho dává  svìt,  vám ho  já  dá
vám�.

Tato slova za dva tisíce let neztra
tila nic ze své aktuálnosti a jsou stále
klíèem k budování lep�ího a sprave
dlivìj�ího  zítøka.  Aktuální  je  i  po
selství  Neposkvrnìné  Matky  Bo�í
z  Fatimy,  která  prosí  o  modlitbu  a
obrácení, aby skuteènost byla lid�tìj�í.

Dnes celá zemìkoule bojuje s te
rorismem, zloèinností, korupcí, nele
gálním  obchodem  se  zbranìmi,  ne
spravedlností, ale  ten boj není v�dy
korunován vítìzstvím. Proè? Stojí za
to polo�it sobì i svìtu tuto základní
otázku.  Vítìzství  je  jen  na  jedné
stranì.  Pøinesl  ho  Je�í�  na  køí�i,
proto�e pøekonal høích, ve�keré zlo a
ziskuchtivost  a  obdaroval  nás  svou
chudobou. Tak tedy cestou pokoje je
na�e  osobní  obrácení,  které  rodí
pokoj  v  srdci  a  pokoj  vùkol  nás.
Pokoj dnes potøebuje nejen Afrika a
svìt, ale potøebuje ho ka�dá rodina a
ka�dý z nás.

Buïte milosrdní jako je milosrdný
vá� Otec v nebi.

Ze vzpomínek

Posy³am Was èíslo 1084/2017

V  novém  roce  zaèaly  úøady  ve
Rwandì  zavírat  nìkteré  kostely.
Oficiálním dùvodem je nedodr�ování
minimálních  standardù  provozu:
�patné hygienické podmínky, ohro�e
ní zdraví a �ivota úèastníkù bohoslu
�eb, nedùstojné podmínky pro oslavu
Boha, pou�ívání hlasitých reproduk
torù, které pøekraèují hlukové normy
apod. Týká se to v�ech vyznání, tedy
i me�it.

Jen v samotném Kigali, hlavním
mìstì Rwandy, bylo doposud zavøeno
714 kostelù. V tomto mìstì je 1351
registrovaných kostelù a minimálnì
dal�í  stovka neregistrovaných. Vìt
�ina z nich jsou jednoduché a skrom
né  stavby malých  letnièních  církví,
které  se  v  této  èásti  Afriky  v  po
sledních letech rychle �íøí. Kostelù je
více ne� nemocnic, zdravotních støe
disek  nebo  �kol.  Své  podivení  nad
jejich  vysokým  poètem  vyjádøil  i
prezident Paul Kagame: �Sedm sto
vek kostelù v Kigali? Jsou tam stud
ny, které dávají lidem vodu? Myslím,
�e ani nemáme tolik studní. Ale 700
kostelù, které jsme museli zavøít? To
je nepoøádek!� Prohlásil, �e v pøípadì
správného plánování by k takové si
tuaci  nemohlo  dojít.  A  dodal,  �e
Rwanda není tak vyspìlá, aby potøe
bovala a mohla si dovolit tolik kostelù.

V této souvislosti zatkla policie 6
pastorù,  kteøí  se  stavìli  proti  této
vládní aktivitì a obvinila je z �vytvá
øení ilegálních skupin a organizování
nezákonných  shromá�dìní  s  úmys
lem sabotovat probíhající akci�.

Rwanda  Governance  Board
(RGB),  vládní  úøad  dohlí�ející  na
správu  veøejných  zále�itostí,  který
mj.  registruje  neziskové  organizace
(NGO),  politické  strany  a  církve,
navrhl  nové  znìní  zákona  upravu
jícího  fungování  nábo�enských  or
ganizací ve Rwandì, který zpøísòuje
proces  registrace  nových  nábo�en
ských spoleèností.

Od  konce  minulého  roku  také
existuje návrh zákona, který naøizuje
v�em nábo�enským organizacím, aby
do 5 dnù od obdr�ení nahlásili úøadu
RGB ka�dý dar nebo pøíspìvek, který
obdr�í  ze  zahranièí.  RGB  rovnì�
bude moci  dohlí�et,  zda  organizace
vyu�ívá  takový  dar  podle  úmyslu
dárce, a v pøípadì pochybností i za
kroèit.
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Rád  poslouchám  lidi.  Poslední
dobou poslouchám, co øíkají na téma
uprchlíkù. �A� církev pøijme uprch
líky  a  nepomáhá  misiím�  �  øíkají
jedni. Jiní pøesvìdèují, �e lidem, jim�
rùzným  zpùsobem  ublí�il  osud,  je
potøeba pomáhat v jejich vlasti, a ne
je stahovat do Evropy. I my køes�ané
máme  nesnáze  se  zaujetím  postoje
vùèi  uprchlíkùm.  Láska  k  bli�nímu
nám pøikazuje pomáhat v�em potøeb
ným a neptat se, odkud pocházejí, co
jsou  zaè,  nehledìt  na  barvu  jejich
kù�e nebo �ivotní osudy. Av�ak opa
trnost a strach o vlastní �ivot nedo
volují køes�anské caritas vùèi uprch
líkùm se rozvinout.

A co nám napovídá Bible? Kdy�
nahlédneme do Starého zákona, do
èteme se v nìm, �e vdovu, sirotka a
pøistìhovalce je  tøeba pøijímat s ob
zvlá�tní  pohostinností,  nebo�  jsou
slab�í  a  Bohem  nadev�e  milovaní.
Tento  fakt  byl  respektován  po  celé
vìky.  Na  Dálném  východì  takový
model stále existuje. Uprchlíky byli
Izraelité v egyptském otroctví. Jak si
v�ímá  P.  Damian  Cichy,  verbista,
v knize �Uprchlíci v církvi�, byla to
emigrace s dalekosáhlým cílem, misí
a  probìhlo  to  z  vùle  Boha,  který
vyvedl své z domu otroctví. Nejvìt�í
postavy  Starého  a  Nového  zákona
hluboce  zakou�ely  osud  uprchlíkù.
Moj�í�, kdy� se roznesla zpráva, �e
zabil Egyp�ana, utekl k Midjanitùm,
jednomu z arabských pou�tních rodù,
kde  v  domì  místního  knìze  na�el
útoèi�tì.

Skrze osudy rùzných národù Pán
uskuteèòuje jejich promísení, pouze
jemu  pochopitelné,  kdy�  ka�dému
pøidìluje vymezený �ivotní prostor a
nová pravidla sou�ití. Tato pravidla
jsou  promìnlivými  hodnotami,  ale
zemì  doèasnì  propùjèená  èlovìku,
jsoucímu na cestì, trvale nále�í Bohu
� øíká misionáø.

Oficiální nauka církve zdùrazòuje
nutnost  pomoci  skuteèným  uprch
líkùm bez ohledu na jejich nábo�en
ství a vyznání. V�ichni jsme syny a
dcerami jednoho Boha. To je nejuni
verzálnìj�í  základ,  který  musíme
akceptovat. Tøeba�e ovìøení

  je problém,  ze
sociologických  studií  vyplývá,  �e
obvykle 99 procent ka�dé spoleèen
ské skupiny, rodiny nebo národa jsou
lidé  poctiví.  Ti,  kdo  mají  �patné

úmysly, tìch obyèejnì není více ne�
1 procento spoleènosti. Bohu�el, prá
vì o jejich nièemných èinech je sly�et
více  ne�  o  jiných.  Proto  se  bojíme
uprchlíkù. Uvìdomujeme si, �e ka�dé
pøijetí pøistìhovalce stojí èas, energii
a peníze, o nì� se s nimi nechceme
dìlit. Èasto také argumentujeme tím,
�e  kdy�  jim  nabídneme  útoèi�tì
v Polsku, stejnì pak uteèou na Západ.
� To nás v�ak nezbavuje povinnosti
poskytnout  pomoc  lidem,  kteøí  ji
aktuálnì potøebují. To, co se s nimi
potom stane, by nás nemìlo zajímat.

Podobnì nemáme oèekávat jejich
vdìènost. K tomu, abychom pomohli
vyznavaèi cizího nábo�enství, musí
me mít odvahu povìdìt mu o svém
pøesvìdèení, jak nás uèí církev v do
kumentu Erga  migrantes  caritas
Christi  è.  100:  jako køes�ané �jsme
povoláni, abychom s velkým respek
tem  a  pozorností  vùèi  tradicím  a
kultuøe migrantù svìdèili o evangeliu
lásky  a  pokoje  také  pøed  nimi  a
výslovnì jim zvìstovali Slovo Bo�í�.
Jsme na to pøipraveni? Jsme pøipra
veni  k  pochopení  lidí  jiné  víry  a
kultury?

Nedávný dokument komise pol
ského episkopátu ze 14. bøezna 2017
o  køes�anské  podobì  vlastenectví,
nám pøipomíná, �e existuje cosi tako
vého  jako �spoleèné  dobro�.  Jde  o
vlastenectví �otevøené solidární spo
lupráci s jinými národy a zalo�ené na
úctì  k  jiným  kulturám  a  jazykùm.
Vlastenectví bez násilí a pohrdání�.
V tom v�em bychom nemìli zapomí
nat na misijní poslání církve. Dùle
�itou povinností ka�dého køes�ana je
hlásání  Slova  Bo�ího  a  vydávání
svìdectví o Nìm. V�dycky nemusí
me odjí�dìt na misie. Nyní �misie�
pøi�ly  k  nám.  Musíme  to  vzít  na
vìdomí!  Stojí také za to podívat se
na události spjaté s fenoménem mi
grace z �ir�í perspektivy jako na stále
trvající proces osvobozování èlovìka,
vìènou  realitu  tìch,  kteøí  jsou
vyhánìni,  odcházejí,  jsou  na  cestì
nebo se ji� usadili. A urèitì potøebu
jeme zkorigovat na�e svìdomí!

Bratr
Posy³am Was èíslo 1084/2017

Rok  2018  není  rokem  velkých
výroèí  jen  u  nás.  V  Puri  (Indie)
probíhají oslavy 100. výroèí narození
otce Mariana ̄ elazka SVD, polského
misionáøe, který je po Matce Tereze
druhým  duchovním  uèitelem  hnutí
Maitri.  Byl  èlovìkem  modlitby  a
mezinábo�enského dialogu. Pro Indy
byl  bílým �guru�,  pro  malomocné
�bapa�  neboli  otec.  Zanechal  po
sobì èetná díla milosrdenství: kolonii
malomocných, �kolu pro jejich dìti,
kuchyni milosrdenství, pracovní díl
ny...  Krásným  dílem  je �Centrum
Dialogu�, kde se  setkávají  lidé  rùz
ných  vyznání  a  kultur,  spoleènì  se
modlí a hledají pravdu. Otec Marian
uèil otevøenosti a køes�anskému uni
verzalismu.

Hnutí Maitri spolupracovalo s ot
cem  Marianem  od  konce  70.  let.
Pomáhalo pøi zaøizování zubní ambu
lance  pro  malomocné,  truhláøských
dílen pro mláde�, pøi hloubení studny
a stravování pro dìti. Stále je mnoho
dìtí z jeho �koly podporováno v rám
ci Adopce srdce.

I  od  nás,  z  Èeskoslovenska  a
pozdìji ÈR, pøicházela otci Mariano
vi  pomoc  hlavnì  v  podobì  balíèkù
s potøebnými vìcmi�

Kdy�  se  blí�í  vánoèní  svátky, mé
srdce se plní vdìèností za Va�i dobrou
a stálou pøítomnost a pomoc v prù
bìhu tohoto roku. Pro mì jste opravdu
�Darem  Boha�  �  nebo�  jste  ukázali
svou chu� pomoci pøi vzdìlávání dìtí
z prostøedí ohro�eného malomocen
stvím, které uèíme ve �kole BEATRIX
v Puri, Urísa, Indie. Tyto dìti a jejich
rodièe budou nav�dy vdìèní �tìdrým
dárcùm za jejich neocenitelnou pomoc.

�kola BEATRIX  zahájila  svou  èin
nost v 80. letech díky na�emu drahému
otci Marianu ¯elazkovi;  ta spoèívala
ve vzdìlávání dìtí pacientù � rodièù
naka�ených leprou � které místní �koly
odmítaly pøijímat kvùli jejich stigma
tizaci  (styku  s  malomocnými).  Otec
Marian  shromá�dil  dìti  z  �kolonie
malomocných�  a  zahájil  výuku  pod
mangovým stromem ve své zahradì.
Nakonec na�el dobrého èlovìka, který
chtìl tyto dìti uèit. �kola, která vznikla
pod �irým nebem, se rozrostla a dnes
ji nav�tìvuje 750 �ákù. [�]
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Zvídaví  jedinci  by  se mohli  ze
ptat: proè se titulek èlánku vztahuje
jen na migranty z Afriky? Samozøej
mì  nechci  opomíjet  Syøany  a  mi
granty mimo Afriku. Nicménì bez
prostøední  ètenáøi  tohoto  èlánku  se
zajímají  hlavnì  o  téma  pøívalu  lidí
z  afrického  kontinentu.  Základní
otázka zní: kdo by jim mìl pomoci,
kdo by mìl najít øe�ení?

Africkými  migranty  rozumím
v�echny obyvatele  tohoto svìtadílu,
kteøí se pøemis�ují do Evropy a Se
verní Ameriky, lidi, utíkající ze zemí
zasa�ených  válkou  jako  Libérie,
Nigérie nebo Kon�ská demokratická
republika, ale také ty, kteøí opou�tìjí
Afriku, aby hledali práci a lep�í �ivot.
Jev  migrace  obyvatel  není  nièím
novým.

Velmi  dùle�itou  vìcí  je  pocho
pení toho, co zpùsobuje, �e obyvatelé
Afriky  jsou  ochotni  tolik  riskovat,
aby se dostali do Evropy nebo Sever
ní Ameriky. Nìkdo by se mohl zep
tat: proè jsou zemì jako USA, Fran
cie, Belgie nebo Nìmecko obviòova
né  za  souèasnou  situaci  afrických
imigrantù.  Zopakuji  tedy  to,  co  ji�
døíve  øeklo  mnoho  lidí.  V�ichni  si
uvìdomují, co se dìje v Libyi od roku
2011,  kdy  z  rozhodnutí  Francie,
Velké Británie a USA do�lo k usmr
cení Muammara Kaddáfího. Po smrti
diktátora v Libyi zavládl chaos a tato
zemì se stala hlavní bránou imigrantù
do Evropy. Smrt Kaddáfího nikterak
nezlep�ila situaci v samotné Libyi.

Migraèní krize je dùsledkem rùz
ných ozbrojených konfliktù v mnoha
afrických zemích, jako je Støedoafric
ká  republika,  Libye, Mali,  èást  Ni
geru,  Somálsko,  severní  Nigérie,
Kamerun, Burundi a Kon�ská demo
kratická republika. Navíc, podle mé
ho  mínìní,  zvý�ené  migraèní  toky
jsou  také  zpùsobené  vmì�ováním
supervelmocí do vnitøních zále�itostí
Afriky a jejich touhou po nerostných
surovinách.

Av�ak ne v�ichni migranti pokou
�ející se dostat do Evropy nebo Se
verní  Ameriky  pocházejí  ze  zemí
zasa�ených válkou. Existují i ekono
miètí migranti a tací, kteøí se k tomu
to kroku rozhodují z vlastní vùle. Jde
mi  o  to,  �e  zásahy  jiných  státù  do
afrických  zále�itostí  nejsou  jedinou
pøíèinou  takového  stavu  vìcí. Mezi
migranty mù�eme najít obèany Sen
egalu,  Guineje,  Ghany,  Beninu  a
Burkina Faso. Proto je tøeba pozna
menat,  �e  kromì  války  vede  lidi
k  migraci  také  nestabilní  politická
situace, vysoká nezamìstnanost, bí
da,  hladomory  vyvolané  zmìnou
klimatu  nebo  diskriminace.  Jak  je
mo�né, �e zemì jako Kon�ská demo
kratická republika, disponující obrov
skými  lo�isky nerostných surovin �
zlata, diamantù, mìdi, kobaltu nebo
koltanu � není schopná zajistit svým
obèanùm  pøístup  k  vodì,  vzdìlání,
zdravotní péèi nebo dobrému systé
mu  hromadné  dopravy?  Bohu�el,
miliony  dolarù  jsou  promrhány  ko
rupcí  nebo  �patným  a  ne�ikovným
øízením.

Av�ak ne v�ichni obyvatelé Afri
ky chtìjí migrovat jen na jiné konti
nenty. Napøíklad v Ugandì, Tanzánii
nebo  Keni  �ije  hodnì  lidí  pøinuce
ných k emigraci nebo ekonomických
migrantù z takových zemí jako Kon�
ská  demokratická  republika,  Ji�ní
Súdán, Burundi, Somálsko èi Etiopie.

Zdalipak hnutí Maitri a jeho dárci
mohou nìco udìlat ve vìci afrických
migrantù? Myslím, �e mohou finanè
nì podporovat vzdìlávání mnoha dìtí
v jednotlivých zemích Afriky. Z to
hoto místa jim dì
kuji  za  to,  co  se
jim  podaøilo  udì
lat  do  této  chvíle.
Formují zásadním
zpùsobem  lep�í
budoucnost  pro
dìti,  které  to
opravdu potøebují.
Stále je�tì jsou ti
síce dìtí, které ne
mají pøístup k do

brému  vzdìlání  a  jako  nejmlad�í
pokolení  jsou  budoucností  Afriky.
Nejsou to ony, kdo jsou odpovìdné
za �patná rozhodnutí politikù. Proto
vìøím  a  vybízím  v�echny  èleny  a
dárce  hnutí  Maitri,  aby  se  øídili
Je�í�ovými  slovy: �Vpravdì  vám
øíkám, pokud jste to udìlali jednomu
z tìch nejmen�ích mých bratrù, mnì
jste to udìlali� (Mt 25,40). Vybízím
èleny  a  dárce  hnutí  Maitri,  aby
pokraèovali v èinnostech zlep�ujících
�ivot  obyvatel Afriky,  a  zároveò  je
vybízím k modlitbì za jednotu mezi
jejími zemìmi. Afriètí vìdci a politici
musejí najít prostøedky a metody, jak
úèinnì  pomoci  Afrièanùm  v  samo
statné existenci.

Afrika byla opravdu Bohem po
�ehnána pøírodními zdroji a hodnot
nými lidmi. Probuzení vìdomí jejích
obyvatel  mù�e  zpùsobit,  �e  budou
ménì závislí na druhých a také budou
�ít na místì, kde je mo�né sebeurèení,
mír,  spravedlnost  a  �tìstí.  Nìkteré
zemì  vìdí,  jak  chránit  dary,  které
dostaly od Boha. Je záhodno dodat,
�e  dne�ní  Afrika  se  li�í  od  Afriky
pøed 30 lety. Situace na kontinentu se
mìní rychle a k lep�ímu.

(Kon�ská  demokratická  republika)
studuje teologii na Tangaza Univer
sity College v Nairobi (Keòa). Bìhem
své praxe ve farnosti Tapac v Ugan
dì,  po  setkání  s  èleny  hnutí Maitri
z Polska, se pøièinil o zalo�ení místní
skupiny Maitri. Spolupracuje  s  lub
linskou skupinou Maitri v rámci pro
gramu Adopce  srdce,  kdy poskytuje
pomoc pro 13 dìtí z Konga a Ugandy.

My a Trzeci �wiat èíslo 156157

Skupina Maitri ve vesnici Tapac, severní Uganda
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Vá�ení pøátelé, èlenové a pøízniv
ci Hnutí solidarity s chudými tøetího
svìta Maitri, opìt po roce pøicházíme
s krátkým ohlédnutím za uplynulým
rokem  v  �ivotì  a  èinnosti  na�eho
hnutí.

I v uplynulém roce pokraèovaly
ji� døíve zahájené aktivity: modlitba
�ivého rù�ence, do ní� je zapojeno 40
lidí  (kontakt:  E.  Pavlíková)  a  vy
dávání  zpravodaje Maitri  ��ivot  na
dlani�, nyní dvakrát roènì v 20 výtis
cích.  V  elektronické  podobì  ve
formátu PDF je zasílán mailem tìm
úèastníkùm hnutí a dárcùm, u nich�
je nám známa emailová adresa.

Bohu díky, i v roce 2017 se nám
podaøilo uspoøádat celostátní setkání,
a to 19. � 21. kvìtna v Èeském Tì�ínì
�  vøelé  díky  Petru  Roszakovi  za
organizaèní zaji�tìní exercièního do
mu! Setkání se zúèastnilo asi 20 osob.
Program  setkání  tentokrát  pøipravil
Wojciech Ziêba. S radostí jsme pøiví
tali také otce Stanislava Zápotockého.

V polovinì øíjna 2017 (13. � 15.
10. 2017) se konalo polské celostátní
setkání  Ruchu  Maitri  ve  Var�avì,
kterého se z èeské strany zúèastnil J.
Kuchyòa.  Ten  se  rovnì�  zúèastnil
duchovních cvièení Maitri v Ro�cin
nu u Hnìzdna poèátkem kvìtna 2017.

Tato akce pomoci tìm nejpotøeb
nìj�ím  ve  Rwandì  pokraèovala  ve
spolupráci  s  polskými misionáøi  ji�
dvaadvacátým rokem.

Na�ím hlavním programem je zde
 (var. symbol 101),

individuální  podpora  konkrétního
rwandského  sirotka  èeskou  rodinou
nebo jednotlivcem èi vìt�í skupinou
lidí s mo�ností navázání písemného
kontaktu. K 31. 12. 2017  jsme evi
dovali   aktivních  dárcù,  kteøí
podporují dìtí. V  roce 2017  se
pøihlásilo 7 nových zájemcù o adopci.

Dal�ím na�ím programem je po
moc podvy�iveným dìtem (var. sym
bol 103). Na tento program pravidel
nì pøispívá  dárcù.

Od roku 2007 podporujeme sestry
od  andìlù  v  budování  a  provozu
hospice pro staré a tì�ce nemocné ve
støední  Rwandì  (var.  symbol  110).
Hospic  pojmenovaný  po  sv.  Janu
Pavlu II. je v provozu od záøí 2013.
V  roce  2017  jsme  pøispìli  na  jeho
provoz  èástkou (5.000
EUR).

Pøihlá�ení dárci dostávají dvakrát
roènì �Informátor  Adopce  srdce�,
který  jim  pøibli�uje  lid  a  kulturu
Rwandy  a  �ivotní  podmínky  dìtí
(novì té� mailem).

Petr  Jílek,  který  vede Spoleèen
ství  pomocníkù  øádu  sv.  Lazara,
v minulém roce zahájil kroky vedoucí
k  podpoøe  obìtem  války  v  Sýrii,
pøedev�ím køes�anù. Podaøilo se mu
navázat  nìjaké  kontakty  s  lidmi  na
místì  a  podpoøit  men�ími  èástkami
(3000 USD  a  1500 USD)  dva  køe
s�anské sirotèince v Dama�ku. Za�á
dal také o podporu jejich projektu na
ministerstvu zahranièních vìcí.

Wojciech Ziêba z Poznanì, který
se v Maitri anga�uje u� 40 let a byl
iniciátorem vzniku Maitri  v Èesko
slovensku, se rozhodl, �e nám pomù
�e s propagací Maitri a Adopce srdce.
Zajistil  pro nás úèast na �Expo� na
závìr  Celostátního  setkání  mláde�e
(CSM)  v  Olomouci  (srpen  2017)  a
zorganizoval 3 pøedná�ky, které pro
bìhly v únoru t.r. (farnost Ro�nov p.
Radh. a 2 pøedná�ky pro vysoko�kol
ské studenty v Brnì).

a)  Nadaèní fond solidarity s chudý
mi tøetího svìta Maitri:

Stav úètu k 31. 12. 2017:

b)  Spoleèenství pomocníkù øádu sv.
Lazara:
Stav úètu k 31. 12. 2017:

Za  rok  2017  jsme  vybrali  na
v�echny programy pomoci celkem

,
a v prùbìhu roku jsme odeslali
�  sestrám  palotýnkám na  projekty

Adopce  srdce  a  Vzdìlání  pro
sirotky

(35.850 EUR)
�  sestrám  palotýnkám  na  projekt

Pomoc hladovìjícím
(20.000 EUR)

�  sestrám od andìlù na provoz hos
pice Jana Pavla II. v Kabuga

   (  5.000 EUR)
�  sirotèinci sv. Pavla v Dama�ku

   (  2.000 USD)
Celkem  jsme  na  pøíspìvcích  vypla
tili .

Na závìr dìkujeme v�em za spo
lupráci pøi uskuteèòování na�ich cílù
v  roce  2017  a  do  roku  2018  Vám
pøejeme  hodnì  radosti  z  práce  pro
druhé a plno milostí v osobním �ivotì.

Josef Kuchyòa
Emilie Pavlíková

Pøedná�ky, propagace Adopce srdce
Máte zájem o pøedná�ku ve va�em mìstì? Napi�te!

W. Ziêba a J. Kuchyòa k vám rádi pøijedou�

Hledáme spolupracovníky
Chcete pomáhat potøebným i jinak, ne� jen dáváním penìz?

Ozvìte se nám!
Nespokojujte se dáváním penìz� (sv. Matka Tereza)

Zpravodaj Hnutí solidarity s chudými tøetího svìta Maitri v Èechách, na Moravì a ve Slezsku, è. 86, roèník 23, únor 2018
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


