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pùvodnì ètvrtletník (dnes jednoroèník), OPÌT VYCHÁZÍ! Do roka a do dne, jste se, naši milí pøíznivci, doèkali.
Zde je úvodní slovo šéfredaktorky a její vysvìtlení, proè se z našeho èísla stal jednoroèník...

PreÚvodník
Je podzim. Je listopad. Bezdìènì vyvolává ve mnì toto období otázku - jakou moc má šéfredaktor? Sama odpovím si ráda, hned a jednoduše.
Pražádnou! (Prachžádnou!) Jó, ono se øekne šéfredaktor (=šéf reaktorù)...
„Vysvìtlím vám, jak to funguje v èasopise... (následuje mùj dlouhý monolog, øev a slzy, èímž bych vás nerada unavovala)“Snažila jsem se – já,
samojmenovaný šéfredaktor, jsem se snažila. Už pro vás, moji drazí pøedplatitelé, už kvùli vám. Leè... Víte, doby, kdy jeden èlovìk psal, tiskl i
distribuoval, jsou doby dávno již minulé a nevím, mìlo-li by nìjaký efekt právì k tìmto tradicím se vracet.
Co ovšem znamená mùj názor? Jakou váhu má moje slovo? A (to není podcenìní naoko, jen...) kdo bude èíst dvacet èlánkù téhož autora?
A proto, moji drazí pøedplatitelé i vy, kteøí jste možná minulé èíslo èetli, ovšem (ze zcela pochopitelných dùvodù) po letech zapomnìli na nì,
omlouvám se.'Omlouvám se, aè vinu necítím. Omlouvám se, nebo•... je to moje práce, je to mùj údìl – asi navždy již.
Proto èekejte. Až spadne listí pøíštì – znovu èerstvì barevné, svìží a krásné – ozvu se. Omluvím se opìt. Napíši úvodník a v nìm... omluvím se!
KT
Nejen pro tyto náøky šéfredaktorky KT se, milí ètenáøi, budeme snažit, aby další nepravidelné èíslo vyšlo døíve než za rok. :o)
Y

Y
Y

Co je Nota BENE?
§ Èasopis pro nás, pro Vás o nás, pro blízké i vzdálené, pro kamarády, zkrátka pro všechny, kteøí mají otevøené srdce pro
dobré vìci. Tedy èasopis pro sebe navzájem.
§ Èasopis, který nám dává vìdomí, že jsme spolu, že patøíme k sobì, že spoleènì tvoøíme vìèné hodnoty.( Co je pro lásku, je
pro vìènost). Skrze tyto stránky mùžeme být spolu , i když spolu právì nemùžeme být reálnì. Tedy èasopis, který sbližuje
a sdílí se.
§ Èasopis o spoleèných oslavách, slavnostech, koncertech, kulturních akcích, setkáních,... Tedy èasopis, který informuje.
Co se skrývá za názvem Nota BENE?
- všimni si na stranì 6
Jaký je na nás kontakt?
NotaBene, o.s. Benediktus; Klášterní 60, 583 01 Chotìboø; tel. 731402233; e-mail: benediktus@centrum.cz;
http:\\benediktus.infobar.cz; è.úètu:155402290/0600; GE Money Bank Chotìboø
Na tuto adresu mùžete posílat své podnìty, pøíspìvky, dotazy, také objednávky èasopisu.

Doma voní pomeranèe a asi mandarinky. Lampièka na stole
musí svítit už od tøí. Obláèek, co se vyrobí, když venku pomalu
vydechujeme, je teï vìtší. Pøed Librexem stojí ozdobený
stromeèek.
Vždycky jsem se tìšila na tu chvíli, kdy se ráno probudím a
nìco bude jinak. Podívám se z okna a … všechno je bílé. První
sníh, ten, který najednou a hned zakryje všechno.

krokem“, protože bych si jen promáèela boty. Ale stejnì se
mi líbí, když mi èerstvý sníh vrže pod nohama.
Sáòkování na Palubì se mi už jen rozplývá ve vzpomínkách.
Asi tam letos zajdu.
Jen hledání pokladù v uhlí už nejspíš nedoženu. Vymìnila
jsem ho asi za knížky. Tam teï hledám poklady. A vlastnì

Pak jsem ten sníh od nás až k silnici prošlapávala jako bych
byla obrovská pneumatika (malými krùèky – paty k sobì,
špièky od sebe) a náramnì se bavila pøedstavou, jak se budou
všichni „strašnì divit, kde se tady ten traktor vzal“. (Náš
soused sice tou dobou parkoval s bagrem pøímo u našeho
plotu, ale traktoru se bezesporu divili všichni. Bez výjimky.)
A pak jsme šli sáòkovat na Palubu. A pak k tomu doubku,
tam, kde je vìtší skokánek.
Taky jsem prohledávala uhlí. Co kdyby se v té hromadì

Úvodník

Už neprošlapávám sníh „traktorovým

poøád nacházím.
Jeden takový mám už z doby, kdy jsem stavìla iglú, nosila
èepici s bambulí a do snìhu malovala domeèky:
Tváøe se blíží k oknùm
a pohled stoupá výš:
„Tam, kde se chvìjí hvìzdy,
tam je to nebe, víš?“
Andìlé k oknùm se slétli.

èerného prachu schovával drahokam? To se pøece stává! A

Pláš• hvìzd je mrazem zebe.

tak jsem chodila do sklepa a pøerovnávala uhel po uhlu. Nikdy

„Ta svìtla v lidských oèích,

jsem ten poklad nenašla. Ale myslím, že tam byl. Jen ta

to, to je pravé nebe.“

hromada byla moc velká a já moc malá.
Teï jsem vìtší. Topíme plynem a zima už mì tak nebaví.
Ale stejnì mì trochu zklame, když pøijdu o tu chvíli
pøekvapení – o tu chvíli, kdy je v jednom okamžiku všechno pod
snìhem.

Možná je advent ta pravá doba pro hledání pokladu. Toho
pravého Pokladu. Hledání nebe. V sobì navzájem. Toho
Nejvìtšího Svìtla. Které se narodilo do tmy.
Snad je advent ta pravá doba pro hledání Boha v nás.

Duchovní slovo duchovního

Jednou v létì, bylo to zrovna v roce 2000, mì zaèalo bolet v krku. Tìžko se
mi mluvilo. „To jsem se asi nachladil,“ øekl jsem si. Ale nebylo tomu tak. Pozoroval jsem, jak mi hubnou ruce. Trochu mì polekalo, když jsem
nemìl sílu, abych odemkl auto. Pak mì záblo rameno. Stìží jsem zvedl levou paži.
V záøí jsem zase uèil náboženství. Jako obvykle jsem chtìl dìtem zahrát písnièku, ale levá ruka stávkovala. Na podzim jsem plánoval, že
dokonèím topení. Krumpáè jsem už neunesl. Navštívil jsem neuroložku. Provedla vyšetøení EMG. Píchala mi do svalù jehlièky a sledovala
rychlost vzruchù. Závìr znìl: prediabetická polyneuropatie, a že prý se mùže objevit až patnáct let pøed cukrovkou. A pøedepsala mi
rehabilitaci.
Mìl jsem dojem, že ta dáma tomu moc nerozumí, a telefonoval jsem do jedné pražské nemocnice. „Hned pøijï,“ ozvalo se ve sluchátku.
Lehátko se mnou zajelo do tunelu magnetické rezonance. Kolem obrazovky se shlukli všichni lékaøi. Po pùl hodinì mì vytáhli a vedoucí lékaø
povídá: „No, nádor tam nemáš, ale odumírají ti pohybové nervy.“ Ptal jsem se: „Co se s tím dá dìlat?“ Odpovìdìl: „Nic. Umøeš. A poèítej, že to
mùže mít rychlý prùbìh.“
Pak jsem šel na vyšetøení kladívkem. Když mì
doktorka vyšetøila, rozplakala se. Utìšoval jsem ji, že
není konec svìta. Vlastnì jsem mìl radost, že si mì Pán
Bùh všiml. Za dva dny jsem nastoupil do jiné pražské
nemocnice na opakované vyšetøení. Diagnóza se potvrdila:
amyotrofická laterální skleróza neboli ALS. Vyptával
jsem se na prùbìh. Primáø mi øekl, že mi ochabnou i
polykací a dýchací svaly, takže konec nastane kvùli
nedostateèné výživì nebo ventilaci. Pøeložil jsem si jeho
slova, jako že zemøu hlady nebo udušením a ptám se: „To
skonèím na vozíku?“ „No, spíše na lùžku.“
Tak jsem pøijel domù, lehl jsem si do postele a èekal,
co se bude dít. První ètyøi roky se nedìlo nic kromì toho,
že jsem úplnì pøestal hýbat rukama a hlavou. Ale
v pátém roce jsem pøestal chodit a polykání, by• jen
tekutin, mi pùsobilo obrovské potíže, takže jsem brzy
vypadal jako koncentráèník.
Ale hlady jsem umøít nemìl. Dne 6. 3. 2005 jsem se
udusil. Po deseti minutách mì sice pøivedli k životu, ale
už musím být napojen na dýchací pøístroj a vyživují mì sondou pøímo do žaludku.
Øeknu vám, že kdybych bydlel v Chotìboøi, budu skalním èlenem sdružení Benediktus. Ale mám takový malý Benediktus i v Podìbradech. U
mého lùžka slouží spolu s jednou mimoøádnou matkou i profesionální zdravotní sestry a dobrovolníci. Benefièní koncerty nepoøádám. Pøesto
mùj rozpoèet také kryjí pøátelé a dobrovolníci. Dílny sice nemáme, ale práce je tu víc než dost. Ani koník tu není, zato je tu obèas moucha
nebo komár. Každý týden máme u mì v pokoji mši svatou a dennì svaté pøijímání.
Abych nezapomnìl, je mi 42 let. Komunikuji tak, že mrkám na písmenka. A jsem knìz. A tak dovolte nìjaké kázání.
Lidský život má nevyèíslitelnou hodnotu, i když dneska skoro poøád slyšíte: Peníze, peníze. My, køes•ané, ukazujeme jiný rozmìr lidské
existence, navzdory svìtu, jehož pánem se zdá být nìkdo jiný, než Ježíš Kristus. Ale my víme své, i když je nás málo. O to vìtší musí být naše
jednota kolem svatostánku, aby se mohlo øíci, že farnost má jedno srdce a jednu duši v Bohu, aby se v kostele líbilo všem, zvláštì dìtem.
Na pøímluvu Panny Marie Vám žehná
P. Filip M. Ant. Stajner

Zpívající zemì
Ubìhl rok. Ani nevím jak, ale tento rok probìhl pøímo
vesmírnou rychlostí – ve víru každodenního života, v událostech
ménì významných, v událostech pro naše životy velmi
zásadních,... Jak je dlouhý den, jak je dlouhý týden? Jak je
dlouhý rok? Právì tak, jak je dlouhá vìènost... Èas je pojem,
který nikdo nezachytí, dá se sice mìøit hodinkami, øádky
v kalendáøi, ale jakou má ve skuteènosti hodnotu pro naše
životy? Jakou má hodnotu èas pro vìènost? Nekoneènou...
Èasem se prolíná proud øeky, který nás kamsi nese. A je na
nás, zda se necháme bezvládnì proudem nést, nebo máme cíl a
víme, kam smìøovat. Je více namáhavé pádlovat, plout proti
proudu, bojovat s bouøemi, než se jenom nechat unášet. Èasto
èlovìk smìr za velkých bouøí ztrácí, ale je dùležité pøeèkat
ten èas a žít z nadìje. Pak
jednoho dne vysvitne slunce a
objeví se neznámá zemì.
Místo,
na
které
èlovìk
smìøuje... Mùže vypadat jako
zarostlá
zpustlá
zahrada,
uprostøed které stojí zboøený
dùm. Zanedbaný sad, kopøivami
zarostlá zahrada, popadané
tašky ze støechy domù,
rozpadající se zdi,... Kolik lidí
tu pøed Vámi bylo a vidìlo
ruiny, zpustošenou zem. Místo

urèené k demolici a k
zániku. A Vy stojíte
na kopci, vyplaveni
proudem
øeky,
vysíleni
bojem
a
zaèínáte
se
rozkoukávat.
A
najednou
zaèínáte
vidìt. Ve sluneèních
paprscích a v mlhavém ránu se pomalu vynoøuje zaslíbená zemì.
Zemì oplývající ukrytým bohatstvím. Zpìvem ptákù, bzukotem
vèel, rozkvetlou loukou, tiše zpívajícími stromy, léèivými
prameny, tùòkou ukrytou mezi k zemi se sklánìjícími vrbami. A
Vy slyšíte to místo vyprávìt. Slyšíte minulost, promlouvají
k Vám hlasy lidí, kteøí tu kdysi žili a kteøí poznali tajemství
toho místa, slyšíte zpìv blížícího se procesí poutníkù, kteøí
pøicházejí ke svaté Annì, aby dìkovali a prosili. Slyšíte výskání
dìtí, køik prodavaèù sladkostí, hudbu kolotoèe, zvuk varhan
z otevøeného kostela a hlas pana faráøe: Svatá Anno, oroduj za
nás...
Dívám se na film pro pamìtníky? Je to jen historie a
minulost, nebo je to volání Zpívající zemì po znovuobnovení a
znovuoživení? V každém pøípadì je to úkol. Úkol od Boha. Úkol
pro nás. Úkol pro nás slabé, selhávající a èasto tak neschopné.
A opìt jen èas ukáže, jak jsme se tohoto úkolu, znovuobnovení
Zpívající zemì, zhostili.
BN

Všimni si dobøe
Podívejte se do slunce a pomalu, opatrnì zavírejte oèi. Všimli jste si? Na každé øase máte malinkou duhu.
NotaBene neznamená trochu se podívej … NotaBene znamená všimni si dobøe
- všimni si dobøe – podívej se líp, poznávej hloubku, zastav se, prohlížej, naslouchej pláèi chudých, dotkni se…
NotaBene znamená odkrývej poklady v druhých…. OBJEVUJ DUHU…

Ty, kteøí js ou v oèích svìta slabí a ponížení, Bùh v yvolil k t omu,
aby zahanbil silné a povýš ené.
Lukáš 1,52

Archa Benediktu
Archa je loï, na které plujeme tímto svìtem, spoleènì s tìmi
nejslabšími. S lidmi postiženými. S lidmi, kteøí jsou zdánlivì ménì
obdarovaní. Zdánlivì. Protože my již víme, že jsou pouze jinak
obdarovaní. Proto lidem s postižením øíkáme lidé jinak obdarovaní.
Je to již 7 let, co jsme nastoupili na palubu Archy a zahájili plavbu tímto
svìtem. Za tu dobu jsme zažili spoustu vìcí, setkání, posbírali spoustu
zkušeností, ztratili mnoho ideálù,... Mnoho lidí k nám pøistoupilo,
mnoho jich bìhem plavby vystoupilo. Za poslední rok se naše Archová
rodina hodnì rozrostla ...

Když se setkáváme nejen se sebou navzájem ...
Již je tomu rok, co jsme prožili setkání s prorokem dnešní doby,
Jeanem Vanierem. Od té doby jsme se seznámili s mnoha zajímavými
lidmi a osobnostmi, kteøí jsou nìjakým zpùsobem angažovaní ve
spoleèenství Archy. Každé takovéto setkání nás velmi obohatilo.
Bìhem letních prázdnin jsme navštívili komunitu Archa v Polsku a
novì vznikající komunitu v Litvì. Litevský pobyt byl pro nás velkým

pohlazením a zároveò povzbuzením, protože jsme mohli nahlédnout
do minulosti. Do doby, která se zdá naší spoleènosti jaksi pøežitá.
Vidìli jsme hodnoty, na kterých se dá stavìt i v dnešní
pøetechnizované dobì....Dùm Archy jsme po delším hledání našli
v jedné malé vesnièce nedaleko Vilniusu. Pasoucí se oveèky a kozy na
stráni, roubená chaloupka se spoustou kvìtin. Vedle døevìných dveøí
visí nápis Každý èlovìk – svatá historie. Nesmìle •ukáme a vcházíme
do pohádkové chaloupky, kde nás vítají ètyøi usmívající se tváøe.
Tereza a Nomeda nás anglicky vítají a za chvíli již nejsme
návštìvníci, ale jedni z obyvatel chaloupky, která je jako vystøižená
z pøedminulého století. Pøekvapuje nás obyèejnost a prostota
tohoto prostøedí, vøelost a láska obyvatel domku, ve kterém
spoleènì žijí lidé zdraví s lidmi mentálnì postiženými, jak je to
v komunitách Archy bìžné. Pøi odjezdu víme, že jsme velmi
obdarováni novými pøátelstvími, které nemá hranice....

Setkání pøátel Archy v klášteøe v Oseku v severních Èechách.
Další dùležitá událost na naší cestì. Spoleènì s pøáteli ze zahranièí
vytváøíme opìt jedno spoleèenství, které ruší hranice národností,
jazykových bariér, odlišností. Setkáváme se na pøednáškách o
identitì našeho národa, abychom si uvìdomili naše koøeny a minulost.
Bìhem pøednášek se zabýváme hlubokými tématy: Utrpení, Krize,
Smíøení, Odpuštìní, Objevení osobního životního pøíbìhu, ...Hluboce
se nás dotýká poslední pøednáška: Najít svou zemi a nechat rozkvést
pouš•. Je o Božím volání, kdy nás Bùh povolává jako Abrahama a
øíká: Jdi do zemì, kterou Ti ukážu. A Bùh nás bere za ruku a vyvádí
z pouštì dnešního svìta, ve kterém žijeme. Ze svìta konzumu, ve
kterém chybí opravdovost vztahù, pøátelství, lásky. Naším úkolem je
vytváøet oázy v poušti, oázy pøátelství. Jak se takováto oáza
buduje? Je k tomu zapotøebí:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Budovat ji v èase, aby mohla vzniknout.
Vysázet palmy. Nalézt silné lidi, palmovníky, na kterých
mùžeme stavìt. Palmovník vytváøí potøebný stín pro zaèínající
život.
Být tvoøiví, kreativní, abychom dokázali vybrat co nejvìtší
množství rozmanitých druhù – travin, stromù, kvìtin,....
Pøijmout i nepoøádek (nedokonalosti) a nechat pøiletìt ptáky,
kteøí jej nadìlají.
Pøijmout i hady, kteøí pøinášejí zlo. Pøijmout to, že budou
hádky, nedorozumìní. To ale to není dùvod k opuštìní oázy.
Nebát se vìtru s pískem, který útoèí odevšad a chce vše
udusit. Vìøit tomu, že živá voda je silnìjší, písek si podmaní a
umožní v nìm rùst rostlinám.
Poøádat slavnosti, pøi kterých oslavujeme lidi a život ve
spoleèenství.

8.

Zùstávat ve vztahu s ostatními oázami, udržovat kontakt
s okolním svìtem.
9. Dìlit se a obohacovat se navzájem uvnitø oázy, ale i ve vztahu
k vnìjšku.
10. Spoleènì chválit Boha.
11. Vycházet ze své oázy, aby o nás ostatní vìdìli. Svìdèit o
milostech, které jsme dostali.
12. Umìt odejít. Když je oáza rozkvetlá, vyjít z ní ven a založit
novou oázu.
Poslední významné setkání jsme
prožili bìhem dušièkových dnù, na
zaèátku listopadu. Navštívila nás
Marie Biedrawa. Marii jsme poprvé
potkali v minulém roce na
Slovensku. Bylo to pøi setkání
zdravých a jinak obdarovaných lidí
- Katimavik. Toto slovo znamená v
jazyce eskymákù Setkání... Marie byla na Katimaviku jako host.
Dodnes nám v uších znìjí slova její pøednášky o biblických postavách
sester Marty a Marie.
Marie Biedrawa je koordinátorkou pro novì vznikající Archy ve
východní a støední Evropì. Pochází z Rakouska, ale už 20 let žije v
komunitì Archy ve Francii. 10 let byla odpovìdná za vedení této
komunity. Bìhem Katimaviku jsme mìli možnost s ní poprvé hovoøit o
Benediktu a našem blízkém vztahu k Arše. Naše druhé setkání bylo v
Oseku. Marii jsme pozvali k nám a 31. øíjna opravdu pøijela do
Benediktu... Setkání s ní probìhlo v úžasné atmosféøe, hlubokých
rozhovorech a sdílení se.

Poprosili jsme ji o rozhovor pro náš èasopis:
1. Co Vás nejvíce pøitahuje na Arše?
Co mì vždycky nejvíc pøitahovalo, a co mì dodnes motivuje, je
myšlenka spoleèného žití lidských bytostí. Ne sice stejných, ale
rovnocenných. Èlovìk s postižením je víc než jen jeho postižení.
Pøedevším je lidskou bytostí s touhou žít, vystavený bolesti a
radosti, s potøebou nalézt smysl a nadìji jako každý z nás. A já jsem
víc než jen uèitel, jsem také lidskou bytostí. V mém povolání a
v prùbìhu mého života se chci podílet na tom, aby ostatní mohli rùst
do jejich plného lidství. K tomu, abych to mohla dìlat, je jedna
podmínka: že já sama rostu do lidskosti.
2. Co jste v Arše nalezla?
Pøedtím, než jsem pøišla do Archy, jsem pracovala 10 let jako
speciální uèitel v rùzných zaøízeních v Rakousku. Celkovì vzato to
byla velmi dobrá zaøízení. Ale v urèitém období jsem chtìla spojit
dohromady moji profesi, moji duchovní cestu a mé hledání komunity.
Vzpomnìla jsem si na toto místo, kde jsem byla pøed osmi lety na
desetidenní návštìvì, Archu, a pøišel èas se pøipojit.
3. Znáte osobnì Jeana Vaniera. Co byste nám o nìm mohla
øíci? Jak byste ho charakterizovala?
Poprvé jsem se setkala s Jeanem Vanierem zhruba pøed 30 lety.
Dnes, když jsem souèástí zakládající komunity Archy ve Francii, žiji
ve stejné komunitì jako on. Ze zaèátku jsem se cítila oslovena
jasností a hloubkou jeho charismatu v pohledu na slabé, jako na dar
svìtu a jako na pomoc k naší evangelizaci. Pozdìji se mì dotkla jeho
schopnost øíkat složité vìci jednoduchým zpùsobem, nicménì bez
jejich zjednodušování. Jeho pøístup k èlovìku, jeho zpùsob
porozumìní a výklad evangelia. Nyní, když je Jean starší, vidím ještì
jeho další stránky: schopnost probírat se minulostí pøívìtivým

zpùsobem, vytváøejícím prostor pro zmìnu; schopnost doprovázet
nás, mladší generaci, pøi formování a braní zodpovìdnosti za Archu,
s hlubokou vírou ve vlastní Archu.
4. Co se Vám líbilo
v Benediktu
a
v Èeské
Republice?
Nìkdo jednou øekl o
Michelangelovi: „Dokážete si
pøedstavit,
kolik
lidí
procházelo po staletí kolem
stejného kamene? A byl to
pouze on, kdo prošel kolem a
uvidìl v nìm Pietu, Mojžíše
nebo jednu z jeho úžasných
soch.“ Kolik lidí procházelo
kolem zøícenin a vidìlo v nich
nový dùm? Kolik lidí procházelo
kolem ostatních a dokázali vidìt bohatství, které je v nich skryté?
To, co mì zasáhlo v Benediktu, je tato schopnost vidìt, co se skrývá
pod zevnìjškem a vìøit v to.
5. Mùžete napsat nìco pro naše postižené?
Po strávení spoleèného odpoledne, a potom, co jsme se spolu
sdíleli, Vám pøeji, abyste dokázali v Benediktu najít místo, kde byste
mohli rùst jako osobnosti, kde byste mohli najít svùj význam a kde
byste mohli sdílet to, co prožíváte, hlubším zpùsobem. Pøeji Vám,
abyste objevili, že jste více než jen jednotlivci a že jste víc než jen
lidé závislí na druhých. Ani Archa ani Benediktus Vás nemohou
zbavit Vašeho postižení, ale mùžou být místem pøátelství, kde nejste
sami!

Kulturní dvíøka

Poprvé, zcela netradiènì, jsme mìli tu èest pøivítat bìhem
Svatováclavských slavností cirkus! A to ne ledajaký! Cirkus
Giroldón, cirkus Tulák. Giroldón je nejmenším toulavým
divadelním cirkusem v Evropì. Alberto Foletti a Lenka FolettiMachoninová se u nás zastavili na své cestì mezi Ruskem a
Slovinskem. Alberto je klaun a pochází ze Švýcarska a Lenka je
divadelní hereèka, pochází z Èech a
má ruské pøedky... Oba jsou velmi
„krásní“ lidé, kteøí poctivì dìlají své
„øemeslo.“ Poznali jsme je na setkání
v Oseku a hned jsme se vzájemnì
„zamilovali“… Øadu let vystupují
v Archách, hrají a uèí hrát „osùbky“,
jak nazývají lidi s postižením. Pozvali
jsme je do Chotìboøe a oni pozvání
pøijali …

„Z jižního
podhùøí
Alp,
každoroènì vyrážejí do evropských
zemí. Vystupují jakoby na zapøenou a po odlehlých koutech, jak
je vede náhoda, pozvání pøátel nebo komediantský èich, že právì
tam je èekají spøíznìné duše. Výjimeènost, snad i výluènost
cirkusu Giroldón svádí nazvat ho komorním a rukodílným.
Komorním je pro vytøíbenost svých zámìrù i zpùsob hry, a

rukodílným proto, že oba vyzrálí umìlci si sami vytváøejí jak scénáøe a
dialogy, tak režii a choreografii svých pøedstavení. Ale kdyby jen to: oni
si také sami sjednávají vystoupení, sami se dopraví na místo, sami si
postaví šapitó, sami prodávají vstupenky a uvádìjí obecenstvo... Lenka a
Alberto zùstávají poctivými klauny, provozují cirkus, jejich umìním je
vyvolat smích, pøekvapovat netušenými zvraty, pøevleky, vzbuzovat
napìtí odvážnými èísly. „
Karel Kraus
Z rozhovoru pro ruské noviny ….
„Jsme volní ptáci a pøedem
naplánované turné nemáme rádi.
Vydáme se nazdaøbùh, pøijedeme
k radnici, obdržíme souhlas a už ten
veèer hrajeme. Ve mìstì se zdržíme
tak dlouho, dokud o nás bude
publikum stát a jak se zachce nám.
Rádi vystupujeme na vesnicích. Tam
lidé buï pøijdou nebo nepøijdou.
Nepotøebují ani plakáty, ani televizní zprávy, ani kritiku. Projeli jsme
pìknou øádku mìst a vesnic a za tu dobu jsme pochopili, že slovo
prostých lidí je nám drahé nade vše. Máme-li co jíst, znamená to, že
Giroldón se lidem líbí.

Nemùžeme odehrát nìkolik pøedstavení za den, když vidím
sedìt pøed sebou diváka, je tak smutný, tak zranìný, úplnì se
vydám … A potøebuju nìjaký èas, aby se mi vrátila síla. Proto
nemùžeme sekat jedno pøedstavení za druhým, ale zase èím míò
hrajeme, tím míò si vydìláme na život.
Vzpomínám si, že jeden herec øekl: „Jsem pøíliš starý na to,
abych pracoval na ulici.“ A já zase øíkám, jsem pøíliš stará na to,
abych hrála v kamenném divadle.“
„Ale pøece, povìzte. Jste cirkus nebo divadlo? Vždy• Lenka je
hereèka a Alberto je klaun.“
„My jsme si dali název Giroldón. Uvažte, že Vivaldi je prostì
Vivaldi. Beethoven prostì Beethoven. A my jsme my a zaøazovat
nás do nìjaké škatulky nemá smysl. Ptáte se, co dìláme. Hledáme
ztracený ráj. Možná, že v jiné dobì i my bychom byli jiní… “
„Budiž, kdysi kdosi také, pokud známo, chodil po svìtì aniž mìl
pøedem naplánované turné a shromažïoval kolem sebe ty
malièké.“
„Ano, máte pravdu.“
Julia Kvasok

Plánujeme
Y Živý Betlém –v pátek 28. 12. v 16. 30 hodin za kostelem svatého
Jakuba (koledy, medovina, dobroty, ...)
Y Masopustní veselice pro dìti – v sobotu 19. 1. ve 14 hodin
v Motorestu u zámku
Y O NÁS – pøedstavení èinnosti Benediktu, køest knížky Jen tak
mimochodem, výstava obrázkù, øemeslné výrobky , koncert –
duben 2008
Y Pašije – v sobotu 15. 3. u Svaté Anny v Chotìboøi

Pøipravili jsme pro vás
e Malièkosti 2008 – Kalendáø
našeho sdružení

e Vánoèní balící papír s motivy
obrázkù malovaných dìtmi
e Drobné dárky z keramiky,
svíèky
S Lenkou a Albertem jsme bìhem jejich návštìvy prožili
krásný èas… Jsou to lidé, kteøí zažili, kteøí ví, kterým je tøeba
naslouchat…
RJ

Tyto výrobky najdete v Chotìboøi v Bazaru u Moniky, na vánoèních
trzích nebo pøímo v našem sdružení

19. kvìtna jsme otevøeli náš Domeèek...

Ohlédnutí za ...

Na tento den jsme se dlouho pøipravovali a tìšili. Byla k nìmu dlouhá a
nesnadná cesta, která vedla pøes pronájem Domeèku, vyhlášení veøejné
sbírky, postupné odkupování,
podání projektu
na EU, až po vybírání
dlaždièek...
Koneènì nadešel den
jeho otvírání!
Sluníèko od rána pálilo,
prase se peklo
na rožni, dobroty byly
pøipraveny,
dìti
ještì ladily poslední
pøípravy na divadlo, pan
zvukaø pøipravoval
ozvuèení, vše bylo pøipraveno. K tomu, aby
mohl zaèít takovýto
den, bylo zapotøebí bezpoèet rukou, které
pomáhaly, díky vám
všem, kteøí jste se starali, pomáhali, byli
s námi...Díky!
Slavnostní
odpoledne zaèalo mší svatou. Poté
následovalo
odpoledne plné jazzu, her pro dìti, keramiky, tkaní, drátování, dobrého jídla, zpívání u klavíru, umìleckých
dìl...
V 17
hodin zaèal hlavní program. Odstartovala ho Anièka Dubnová písní „Samotáøka“. Dìti s postižením a
jejich
asistenti pøedvedli divadlo „Stvoøení svìta“. „Být svìdky stvoøení svìta se jen tak nìkomu
nepovede...“, uvedl divadlo David Šorm, moderátor celého dne. A mìl pravdu. Dìti mìly nádherné
batikované kostýmy a celý zážitek, umocòovala hudba Hradiš•anu, která divadlo podbarvovala.
Divadlo vyústilo v posvìcení Domeèku, kterého se ujal P. František Mráz.
Následovalo dìkování... pìtiletému Vítkovi, který vìnoval postiženým penízky, které dostal za
úraz. Lidem, kteøí se hodnì zasloužili o to, aby mohl být Domeèek zrekonstruován, umìlcùm,
kteøí vìnovali svá díla do tiché aukce. Prostì všem, kteøí jakkoliv Benediktus podpoøili.
Povìstnou tøešinkou na dortu byl nádherný koncert cimbálové muziky Hradiš•an
v kostele, kde vládla úžasná atmosféra.. Po koncertì pro ty, kteøí ještì vydrželi, bylo
pøipraveno obèerstvení v Domeèku a pak už jen pøíjemná únava s pocitem díkù za
vydaøený den a vydaøené dílo.

Svatováclavské slavnosti 2007
Letošní slavnosti byly na první pohled podobné tìm
pøedchozím. Pøesto byly jiné, výjimeèné... Byly to slavnosti o
setkáních, o spoleèenství, a vlastnì hlavnì o Arše... Archa je loï,
kterou Bùh pøikázal postavit Noemu, aby zachránil jeho rodinu
pøed potopou, kterou seslal na zkažený svìt. A v dnešním svìtì
je Archa také jednou velkou rodinou, ve které spoleènì žijí lidé
zdraví s lidmi s jiným obdarováním (s lidmi mentálnì
postiženými). My jsme mìli letos možnost uvìdomit si, že také
patøíme do té velké Archové rodiny a mohli jsme zakusit sílu
spoleèenství, která nezná hranice.
Celé dopoledne doslova lilo. Kaluže vody byly stále vìtší a vìtší
a vypadalo to, že žádné slavnosti nebudou. Jako zázrakem se
chvilku pøed zaèátkem slavností mraky rozestoupily a vykouklo
sluníèko. Tak mohl probìhnout hlavní program pro veøejnost. Ve
chvíli, kdy tento program skonèil, se opìt zatáhlo a zaèalo hustì
pršet. A tak jsme mohli zakoušet, o èem vlastnì ta Archa je. O
spoleèenství, nadìji a beznadìji, chaosu i radosti, setkáních a
vztazích, o víøe a pøátelství...Uzavøeni na nádvoøí zámku a
schovaní v cirkusáckém stanu pøed deštìm, jsme mohli zažívat

hluboké chvíle setkání. Setkání sami se sebou, s Bohem a s pøáteli, kteøí
k nám pøijeli podìlit se o své dary.
Mohli jsme být souèástí cirkusového pøedstavení Lenky a Alberta
Folettiových, plného lidskosti, úsmìvu a vnitøní jistoty. Na zámeckých
schodech jsme do hloubi duše prožívali setkání s mladou slovenskou
zpìvaèkou Juliánou Sarsenovou, která dokázala rozehrát srdce každého
posluchaèe. I veèerní pøedstavení èernošsko-èeské skupiny Nsango
Malamu bylo provázeno pokojem, radostí a bezprostøedností. A tak
nakonec jsme si uvìdomili, že jsme prožili nejhezèí svatováclavský den,
protože jsme mìli možnost být "uvìznìni na Arše" - lodi, která chrání
pøed nepohodou okolního svìta.
V noci se nám Archou stal také náš Domeèek, kde jsme po plnì
prožitém dnu, mohli spoleènì zakoušet jednotu a hluboké souznìní s
našimi zahranièními pøáteli.
Nehrálo roli, že nìkdo žije na Slovensku, jiný ve Švýcarsku, jiný má
domov v daleké Africe. Dùležité bylo, že jsme na jedné lodi a spoleènì
jsme v modlitbì a zpìvu mohli prožít chvíle, které se stávají vìèností.....

Nemùžeme vždycky vyspravit to, co je rozbité, ale mùžeme
dovolit tomu, co je rozbité, aby zpívalo.
J. Vanier

(Duben 2006)
Nesnášim vlaky, který stojej. Òák se mi zdá, že takovej
dopravní prostøedek postrádá smyslu a mì pøivádí
k šílenství.
Nesnášim nádraží v Pøerovì. Odjakživa. Nikdy jsem ho
nevidìla zblízka, neznám ani nádražní halu. Vždycky jen
projíždim. A pøesto … pokaždý mì nìco nutí zvednout na to
nádraží prostøedníèek.
Náš vlak stojí. V Pøerovì. Nic horšího se mi nemohlo stát.
Ale mohlo – èùrat.
Náš vlak stojí. V Pøerovì. Chce se mi èùrat. K dokonalosti
poøád nìco chybí… hmm.. to, že sedim v kuøáckym kupé, je
nutnost. Jasnì, jinde neni místo, protože i kuøáci si radši
sednou do vagónu, kde se pøi tøetim nadechnutí neudusej, a
sem, k nám nekuøákùm, si jen obèas odskoèí zapálit.
Náš vlak stojí. V Pøerovì. Chce se mi èùrat. Sedim
v kuøáckym kupé. Leje jako z konve. A paní naproti si mì, co
tøi minuty, mìøí soucitnym pohledem (s názvem) „chudinka,
ta ale vypadá“.
Píše Markéta… cože? Narodil se jí Matyáš? … Najednou
mì òák pálej oèi… (že by ten cigaretovej kouø?) …
Matyáš… To nádraží pøece nakonec není tak strašný. Když
se podívám dùkladnì, možná je dokonce rozkošný… A že
stojíme? No co? Aspoò si odpoèineme… dlouhá jízda vlakem
je pøece tak únavná…
KT

Jen tak

Hospodský pøíbìh
Nedávno

jsme

šli

do

hospody.

Nic

zvláštního, jen tak popovídat, dát si pivko, prostì za
žádným zvláštním úèelem.
Když si tak sedíme a povídáme, najednou k nám neèekanì
pøisedne nìjaký èlovìk. Obèas jsme ho tu už vidìli, ale
vlastnì o nìm nic nevíme. Povídá: „Nezlobte se, prosím vás,
mohl bych vám nìco ukázat?“ Uf, lekl jsem se, to je urèitì
nìjaký pojiš•ovák. Ale mýlil jsem se. Vytáhl z desek nìkolik
úžasných fotografií. Byly opravdu moc krásné, vlastnì všechny byly z pøírody. A pak køíže, krásné, staré køíže.
Najednou už to nebyl jen cizí èlovìk, který si obèas zajde
na pivo, najednou je to èlovìk který se kouká na svìt skrz
kukátko fotoaparátu a umí s ním neuvìøitelné vìci.
Proè vám to vlastnì píšu - napadla mì pøitom taková
myšlenka - kolik darù každému z nás Bùh nadìlil a jak
úžasné vìci dokážeme udìlat, když se trochu snažíme je
využít. Tehdy jsme šli domù nadšeni všichni. On z toho, že
nám udìlal radost a ukázal nám nìco tak krásného. My
s nadìjí, že tøeba právì skrze ten køíž dojde ke spasení….
Tak se mìjte krásnì a doufám, že se budeme vždycky na
lidi dívat tak, jak chce Bùh - s láskou a porozumìním.

ZV

Autoportrét

osobní asistence
doprava klientù
odlehèovací služba
hippoterapie

sdílení se pøi canisterapii

máme rùzné stavy

to je hlína !

Naše sdružení poskytuje osobní asistenci a novì od letošního roku také odlehèovací službu zdravotnì postiženým lidem a jejich rodinám.
V rámci této služby mohou lidé s postižením u nás v Domeèku dìlat rozmanité èinnosti: øemeslné dílny – tkaní, keramika, výroba svíèek a
smaltù, trénink bìžných èinností (vaøení, úklid, údržba zahrady), rehabilitaci, hippoterapii, ... Tento projekt nazýváme „Integrace sociálnì
znevýhodnìných obèanù mikroregionu Podoubraví“. Je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpoètem Èeské republiky a krajem Vysoèina.

O lidech s jiným obdarováním
Sleèna Lucie vypráví ...
Se sleènou Lucií jsme se sešli u
veèeøe nad šálkem kávy, a tak jsme
mìli pøíležitost jí položit nìkolik
otázek:
Sleèno Lucie, chcete napít?
(záchvat smíchu). Sleèna do sebe
vyklopí šálek kávy i s lógrem. (již
chápeme, proè sleèna obvykle nepije
kávu).
Kolik je Vám let? (tleská a
poskakuje).
Které zvíøe máte nejradìji?
Ukazuje svou znakovou øeèí koèka
(hladí jednu ruku pøed druhou)
Ukažte, sleèno, kde je v této
místnosti koèka? Sleèna se bije
pravou rukou do hrudi.
Ale kromì Vás? Sleèna ukazuje na
koèku za kamnama.
Sleèno, nekousejte si prst a
nedloubejte se pøi rozhovoru v nose.
Sleèno, utíráte ráda nádobí? Kýve

hlavou.
Kdo Vám dal tu tyèinku? Teta
èumáèková.
Od koho máte ty pìkné náušnice?
Sleèna se zamýšlí, drbe se v uchu a
nemùže si vzpomenout (dostala je od
mámy).
Sleèna se bìhem pauzy v
rozhovoru napila ze sklenice, pak se
na vyzvání zvedla ze židle a tanèí.
Na otázku: chce se Vám spát,
hluboce vzdychá a ukazuje smìrem
k posteli, maèká si pod bradou (což
znamená, že v posteli èeká kozenka).

Sleènì na dobrou noc vyøizujeme
pozdravení od jejího pøítele z Øíma,
od Ivánka. Mailovou poštou jí posílá
letmé políbení na ruku. Sleèna Lucie
se zardívá, pøes tváø jí pøelétá
temný rumìnec. Pøijímá tento
kompliment
s nadhledem
pravé
Dámy.
Rozhovor se sleènou Lucií musí být
pøedèasnì ukonèen. Sleèna dostává
opìt záchvat smíchu.
Ještì pøed ulehnutím do postele
vedle kozenky sleèna cvièí – zvedá
nohy a ruce. Po skonèení pøedstavení
vyzve obecenstvo, aby jí zatleskalo,
hladí se po
hlavì a
chválí se.
Úklona.
Dobrou
noc,
sleèno
Lucie.
Dìkujeme
za
rozhovor.

Ptala se: teta èumáèková

Jirkova maminka

Povídání s ...

Paní Hejkalovou známe jako milou a usmìvavou. Paní Hejkalová je výjimeèná. Výjimeèná tím, že má výjimeèného syna
Jirku. Jirka je jedním z nás v Benediktu. Paní Hejkalová bydlí se dvìma syny v Jilemníku.
Jilemník je docela malá vesnièka, jak se Vám tady žije?
Lišky tady dávají dobrou noc! V zimì nevidím celý den živáèka.
Je tady špatné spojení, nemám øidièák, tak se nikam
nedostanu. Nikdy jsem tady nebyla spokojená.
Vy odtud pocházíte?
Narodila jsem se v Èeské Bìlé. Jilemník byl pùvodnì nìmeckou
vesnicí, když byli po válce Nìmci odsunuti, pøišla sem babièka.
My jsme se pozdìji s rodièi nastìhovali k ní. Když jsem byla
malá, musela jsem chodit pìšky daleko do školy a do kostela,
bylo to dost nároèné.
Kam jste chodila do školy?
Do základní do Ždírce, pak jsem 2 roky dìlala zemìdìlku
v Brodì. Podle tehdejších naøízení, nìkdo z rodiny, kde mìli
hospodáøství, musel zùstat v zemìdìlství. Zaèala jsem
pracovat v JZD. Bylo mi 17, bylo to tìžké. Moc jsem si
nevydìlala. Pak jsem odešla do pekáren do Brodu.
Kde jste se poznala s manželem?
Manžel pochází ze Simtan, seznámili jsme se u zábavy. Po
svatbì jsme se nastìhovali k mým rodièùm a pak pøišly dìti.
Nejstarší je dcera, od ní už mám dvì velké vnuèky. Druhý byl
syn a nejmladší Jirka.
Kolik je Jirkovi let a jakou má diagnózu?
Je mu tøiatøicet, má Downùv syndrom.

Kdy jste se dozvìdìla, že bude „jiný“?
V porodnici mi nic neøekli, i když to vìdìli. Nesla jsem si domù
„zdravé“ dítì. Za týden jsme museli znovu do nemocnice a
primáø mi øekl, že Jirka nebude mluvit, mentálnì na tom bude
špatnì, a• èekám to nejhorší. V první chvíli jsem chtìla skoèit
z okna. Odpoledne za mnou pøišel manžel a sestra a uklidnili
mì. Manžel to vzal dobøe, moji rodièe z toho byli špatní. Øíkala
jsem si, že to tøeba bude jiný, že se tøeba spletli… V té dobì,
když byl Jirka malej, takovéhle lidi nebylo vidìt. Nikdy mì
nenapadlo, že by se mi nìco takového mohlo stát. Ptala jsem
se, proè já?
Jak jste to s Jirkou zvládali?
Byla jsem s ním 6 let doma, pak jsem chtìla jít do práce.
Nastoupila jsem do kravína a støídala jsem se v práci a péèi o
Jirku s manželem. Bylo to stresující, tìžko to šlo skloubit.
Když byl malej, nebyl totiž k uhlídání. Vzpomínám si, jak jsem
chodila na ètvrtou hodinu do práce, v osm jsem pøišla domù,
usnula na minutku u snídanì, probudila jsem se a Jirka nikde.
Museli jsme ho èasto hledat, poøád nám utíkal. Byl
hyperaktivní, nauèil se dokonce jezdit na kole.
Jaký vztah mìl s tatínkem?
Mìli hezkej vztah, poøád spolu jezdili autem. Když manžel
zemøel, Jirka se hroznì nabreèel, utíkal do garáže, sedl si do

auta, pustil si rádio a breèel … V posledních týdnech, když
manžel umíral a mìl velké bolesti, Jirka u nìj sedìl do noci,
když já už jsem nemohla, a mazal mu záda.
Chodil Jirka do školy?
Ne, nikdy do žádné školy nechodil. Až po tom, co manžel
zemøel, hledala jsem nìco, kam by mohl chodit. Našla jsem
Úsvit. Tam chodil asi tøi roky, byl tam spokojenej, ale potom se
tam nìco stalo a už tam nechtìl.
Jak jste poznala Benediktus?
Pøes našeho poš•áka! Zaèali jsme s vámi jezdit na letní tábory,
teï k vám Jirka chodí tøikrát týdnì a je spokojený. Pomáhá mi
to. Mám klid, mùžu zamknout barák a klidnì odejít a zaøídit si,
co potøebuju, to jsem døív neznala.
Odkud má Jirka vztah k víøe?
Chodili jsme do kostela o poutích a tøeba pøi køtinách. Kostel
mu uèaroval. Zaèalo se to v nìm rozvíjet. Líbily se mu svaté
obrázky, tak jsem mu je obèas koupila. Má rád varhany a
kostelní písnì. Má doma takovou malou „kaplièku“, dal si tam
obrázky z pùdy a sochu
Panny Marie. Pøed námi se
nemodlí, jen když je sám,
tak ho slyším, jak si drmolí
a zpívá svoje modlitby.
Jak teï vnímáte Jirku?
Jsem ráda, že je poøád se
mnou, teï už s ním nejsou

problémy (až na støíhání vousù a vlasù, na ty si nedá šáhnout).
Když tu není, tak mi chybí. Zvykli jsme si na sebe.
Co rád dìlá?
Je takovej peèlivej, musí mít všechno na svém místì, má rád
rituály. Poøád si dokola prohlíží fotky, co má od vás. Má rád
malý dìti. Máme dvì holèièky v pøíbuzenstvu, ty si moc oblíbil.
S kým tady Jirka kamarádí?
Máme tady pár pøátel, Jirka má nejradši Standu, kterej má
vousy! Ten sem s manželkou jezdí na chalupu, Jirka si
nepamatuje její jméno, tak jí øíká taky Stando.
Co byste si pøála?
No, je mi už dvaašedesát a zaèínám se bát, co s Jirkou bude.
Bojím se, aby neskonèil v ústavu. Pøála bych si nìjaký dùm, kde
by Jirka mohl žít..
Rozhovor s paní Hejkalovou mì zasáhl tak, jak jsem
neèekala. Zasáhl mì svojí podobností s životním trápením,
které jsem prožívala v tu stejnou dobu, jako Jirka.
Uvìdomila jsem si, že ve
smutku a utrpení jsme si
tak podobní. Najednou
nezáleží na tom, jestli
nìkdo
má
Downùv
syndrom, nebo ne… …slzy
a bolest jsou stejné.

RJ

Jediná vzpomínka na to místo vyvolá bláznivý tlukot mého srdce. A já stále hledám
cestu, jak se vrátit zpátky tam, kde jsem prožila všechno, o èem jsem snila pøed
spaním, na cestì v autobuse...
Pršelo, byl veèer, pùlnoc… Krùpìje kapek stékaly po malinkém okénku letadla. Letištì v Dublinu vítalo nové návštìvníky i mou malièkost. Pomalu jsem
scházela po schùdkách, až koneènì ... vkroèila jsem na irskou pùdu!
… Bylo to jako v pohádce. Bydlela jsem v domì, který je nejstarší v Arše. Spoleènì tady žijí lidé s mentálním znevýhodnìním a asistenti z celého
svìta.
V zelené zemièce Vás vìtšinou ráno místo sluneèních paprskù vítal déš•, to ale nemohlo zmìnit úsmìv na Vašich rtech.Vlastnì... nic nemohlo ten
úsmìv ohrozit. Uprostøed všeho dìní, uprostøed všech milých lidí kolem Vás. Nežijete jste tu sami pro sebe, ale žijete pro ostatní. Spolu s Roisien,
která miluje své knihy. S Johnem, se kterým trávíte dlouhé hodiny na procházce, kocháte se pøírodou, vnímáte bytí a prostì jen žijete pøítomností … a
nevadí Vám, že vše vìtšinou probíhá mlèky. Každodenní fotbalové zápasy s Paddym…. „Pick clup for Ivaaan“, potlesk pro Ivanu, tak znìlo jeho
povzbuzení, když se mi podaøilo dát gól. K osadníkùm našeho domu neodmyslitelnì patøí Damian. Miluje hodinky na Vaší ruce, jakékoli hodiny na stìnì i
ty, které sám vyrobil. Moc rád si povídá, takže se snažíte používat svou angliètinu, abyste se do rozhovoru zapojili. Ale nièeho se nebojte, protože i
když mluvit neumíte, všichni si s Vámi povídají. Všechny bariéry padají a Vy zaèínáte komunikovat èím dál lépe.
Tak, to jsou oni, èlenové domu - „coremembøi“ - mí kamarádi s velkým obdarováním, kteøí mì nauèili mnohému - toleranci, žití pøítomností, podnikání
spontánních dobrodružství... ale hlavnì - pøijali mì mezi sebe i s mojí nedokonalostí. Pomohli
mi otevøít se druhým,
pøijímat lásku od všech kolem a dávat ji ostatním.
Také mùj tým, „Asistenti“, mì nauèili mnoha vìcem. Asistenti jsou tu pro coremembry a
coremembøi pro nì.
Vìtšina asistentù žije v Arše jeden rok, kratší èas tu mùžete pobýt na prázdniny.
Coremembøi tu žijí nìkolik
let, nìkteøí pøes dvacet. Archa je jejich domovem.
V Arše se snažíte žít spolu, vycházet spolu, naslouchat si, pomáhat si a podporovat se,
uèit se novým vìcem,
klidnì i pomalu, nejste tu sami. Krùèek po krùèku se Vám daøí dokázat mnohé, aniž byste si
to kdysi pøedtím dokázali
pøedstavit. Dùvìra, pocit bezpeèí, pomocná ruka, bláznovství, sdílení se navzájem. Nejen
toto jsem zde nalezla.
Komunita, která drží spolu a žije s Tebou, je tu pro Tebe. Protože to, èím jsi jedineèný,
pro ni znamená sílu jít dál,
váží si Tì a bez Tebe by nemohla být.
Nebojíte se øíct nìjaký nápad, i když je bláznivý. Pomyslíte si, že byste se za nìj mohli
stydìt, ale to vùbec
nemusíte, Vašemu Já je Archa otevøena. Komunikace a upøímnost je tu velice otevøená,
rovnocennost a pomoc
druhému je tu na prvním místì.
Krásu ve Vašem srdci otevírají lidièky kolem Vás, pomalu vstupují do Vaší jemnosti, a
pokud
jim
nezavøete
dvíøka, mùžete spolu vytvoøit domov lásky, tolerance a úsmìvu.
Ale ani v pohádce nebývají jen klidné chvíle. Potøebujete hodnì síly, abyste vykroèili dál. Poøádnì se nadechnìte a zvednìte ruku ... my Vám
podáme svou.
dobrovolnice Iva Švadlenová

O pøátelích a kamarádech

Proè ráda pomáhám v Benediktu

(krátká úvaha na zadané téma)
V prvé øadì díky vynikajícímu manažerskému vedení, a to i pøes mùj velmi zjevný problém
s autoritami, a to pøedevším ženskými.
Ve druhé øadì - možnosti tu jsou. Možnosti pro lidi, kteøí chtìjí nìco vytváøet rukama, kteøí
chtìjí dìlat nìco, co má smysl. Dìlat nìco pro druhé. Dìlat nìco s druhými.
A ve tøetí øadì pro radost. Pro èistou sobeckou radost. Umìt nìco vytvoøit rukama, podle mì, není
žádná zásluha. Je to dar od Boha. A dar je v ideálním pøípadì k tomu, aby dìlal radost. Radost lidem
a radost Bohu.
V Benediktu jsem našla lidi, kterým se smyslem života stala pomoc potøebným. Jsou to obyèejní lidé s neobyèejným srdcem. Je pro mne
radostí pracovat s takovými lidmi, sdílet s nimi chvíle veselé i smutné. Dìlit se s nimi o zážitky, ale tøeba i o jídlo nebo o svá trápení.
Sdílet s nimi víru v Boha, v lidi, v sebe.
Proto pracuji ráda v Benediktu. Našla jsem tu pøátele a využití pro svùj dar.
Ta Renda Lédlová – rozevlátá umìlkynì

Být spolu
Nemám ráda nové vìci. Nechce se mi seznamovat s novými spolužáky. Když si koupím novou bundu, tak jen proto, že v té staré se už
opravdu stydím vylézt mezi lidi. A když zaèínám èíst novou knížku, bojím se, že se mi bude stýskat po té pøedcházející. Mám ráda tábory s
Benediktem. Nemusím se totiž bát, že pøijde nìco neèekaného, s èím bych nepoèítala, je to prostì tak bezpeènì známé, takové… moje.
Lucka, Jirka, Verèa, Martin… – jsme to zkrátka my. Už skoro odjíždíme a …
„Katko, ty budeš s Nikolkou, tady je její prùkazka…“ S Nikolkou? … aha… Nikolka… Je rozkošná… ale… je NOVÁ! Vždy• se vùbec neznáme!
Nevim, jaká je, jakou má ráda zmrzlinu, v kolik hodin chodí spát… a hlavnì – co když mì nebude mít ráda? Pøes všechny moje smíšené pocity
odjíždíme plni oèekávání a tìšení a radosti z toho, že jsme spolu a zùstaneme celý týden!
Jedeme dlouho a dlouho a najednou – Krkonoše jsou bezesporu jedním z nejkrásnìjších míst naší planety. A tak
chodíme po kopcích a díváme se a hrajeme si a povídáme si a vyrábíme a zpíváme a malujeme a vyprávíme si
pøíbìh Noeho a jeho archy a modlíme se a hrajeme si veèerníèky o Krakonošovi a jezdíme na koních a … dneska se
tøeba podíváme na pramen Labe! … Aha, Nikolce se nechce…Ale Niky, vždy• už jsme vèera nevidìly ty konì… Ach
jo… tak pojï, jen kousek.. aspoò… Ty myslíš, že tady jako… zùstaneme? No tak… vlastnì… proè ne? Proè bychom
tady nemohly poèkat? Budeme jen tak sedìt – spolu.
Mùžeme házet kamínky pøes cestu. A tøeba se smát, když se nìkterý odrazí a spadne nám na nohu. Obèas se
mùžeme jen tak pøeptat, jestli nìkterá z nás nìco nepotøebuje, dát si kousnout svaèiny, pùjèit si svetr, opøít se o
sebe a jen se tak dívat – jsme tady pøece spolu. Vždy• proto jsme sem jeli – být spolu.
dobrovolnice KT

Toulání mezi slovy

Modlitba za Jana Staòka
Ivan Martin Jirous
ve Valdicích umuèených
I.

svatých, proè sis vyvolil Honzu Staòka

Tak když náš život do svých dlaní
ukládáš Ty a naše Paní
II.

za svùj nástroj?
Prosím tì, pokud ho zabijí, pøijmi ho

slyšeny prosby chatrného prosícího,

do svého království
bez výhrad

oroduj za Jana Staòka, Pane!

když se ráno modlím, zapomínám na ty,
za které se mám modlit,
Pane Bože, Honza Stanìk je zbit
v pøedpeklí,
vymyslel sis ten díl pøedpeklí proè,
pro lásku Tvoji, Bože, sv. Huga z Lincolnu
a sv. Huga Grenobelského,
sv. Bruna a všech dosud nepojmenovaných

za chatrnost mùže se skrýt nedbale
prosící,

III.

uvinuls mi oprátku z bøeè•anu zeleného

K Tobì se obracím, svatá Panno,

pro

protože nebylo slýcháno, aby ses od nás

vyhnutí se prosbám:

Odpus• mi, že se zapomínám ráno modlit,
a že

Nemusí být
vy

chatrného,
na jeho prosbu se dívej,

IV.

Prosím tì, Bože, nenech zabít Honzu Staòka.

Nemusí být vyslyšena modlitba
ale pøece se nedíváš na víru prosícího, než

za Jana Staòka

odvrátila,

Bože, osvoboï Jana Staòka,

kdož jsme Tì prosili o pomoc.

v peci ohnivé

Všechna svá pøispìní a pomoci pro mne

roztav katry

vem zpátky,

V.

za Jana Staòka prosím,

Ale chatrného prosba

obklop ho svojí náruèí,

vyslyšena nebude leda bys Bože odpustil mi

ošetøi ho svojí náruèí,
svojí náruèí ošetøi ho, polaskej a zhoupej a
zaviò ho do své lásky,
pøimluv se u svého Pána a Syna

(Ze sbírky Magorùv Jeruzalém, 1986-87)

Požehnaný rok 2008

Dìkujeme
Vám

Vám pøeje
Benediktus

všem,
kteøí
nás
podporujete !
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Okamžik
tisíc let starý hmyz
v tvých oèích z jantaru
a nìkdo poøád vysypává èas
jako popelníky k ránu
s okamžikem
je to jako když hledíš nahoru k nebi
proti padajícímu snìhu
a poøád èekáš nìjaký hlasitý a prudký hømot
pøimìøený zbìsilému tryskání vloèek
Vanda Kubìnová

