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Anotace

     Tato bakalářská práce se věnuje osobě a dílu jezuitského kněze P.

Františka Lízny SJ. Otec František je známý svou prací s lidmi sociálně

vyloučenými,  bezdomovci,  vězni  a  dalšími,  kteří  se  ocitají  na  okraji

společnosti. Cílem této práce je pokusit se nalézt v jeho činnosti inspiraci

pro reflexi  a obohacení hodnotových východisek i praxe sociální práce.

Inspirace není něco, z čeho by vyplývala nějaká nová teorie nebo nějaká

pravidla.  Je  spíše  podnětem  k  zamyšlení  nad  motivací  a  způsobem

poskytování sociální práce. 

     Otec František své sociálně zaměřené působení považuje za svoje

životní  poslání.  Tato  bakalářská  práce  se  bude  nejprve  věnovat  jeho

životnímu příběhu,  který  je  poznamenaný  politickou  perzekucí.  Bylo  to

právě  politické  pronásledování,  které  jej  paradoxně  přiblížilo  k  lidem

sociálně  vyloučeným.  V  dalších  dvou  částech  práce  bude  pomocí

kvalitativního výzkumu přiblížena činnost otce Františka a jeho postoje a

hodnoty,  ze  kterých  vychází.  Interpretace  sebraného  materiálu  potom

nabídne inspirativní myšlenky pro sociální práci s klienty sociálních služeb.

     Otec  František,  sám  pronásledován  a  vězněn,  prožil  zkušenost

„vyloučeného“, díky které se stal přítelem lidí společností odmítaných. Tyto

lidi  přijal  jako  dar.   Snaží  se  jim  ukázat  jejich  hodnotu,  přijímá  je  s

hlubokou úctou v křesťanské víře - jako samotného Krista, Krista chudého.
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Summary

      This  thesis  focuses on the  person and work  of  the  Jesuit  priest

František Lízna SJ. Father František is known for his work with socially

excluded  people,  homeless,  prisoners  and  others  who  are  on  the

periphery of society. The aim of this thesis is to find inspiration in Father

František's activities, which will enable us further reflection and enrichment

of  social  work.  By inspiration is  not  meant  something that  implies new

theory  or  brings  new  rules,  but  it  is  meant  suggestion  to  reflect  our

motivations and ways of providing social work.

     Father  František's  believed that  socially oriented activities are his

vocation and calling in life. This thesis will first approach his life story that

was marked by political persecution. It was this political persecution that

paradoxically brought  him closer  to  socially excluded people.  Next  two

sections  of  this  thesis  will  deal  with  his  work  with  vulnerable  people.

Qualitative  research makes  it  possible  to  discover  Father  František´s

activities,  his  attitudes and basic  values.  Interpretation  of  the  collected

material  offers  inspirational  ideas  for  social  work  with  clients  of  social

services, as Father František, himself persecuted and imprisoned, had an

experience as  an "excluded person".  Out  of  this  reason he became a

friend of the marginalized people and embraced them as a gift for his life.

In  his  activities  he  shows  them their  dignity,  and  in  Christian  faith  he

accepts them with respect as Christ himself, Christ of the poor.

Keywords

František Lízna, social exclusion, Christianity, Jesuits, social work

2



Poděkování

     Ráda bych zde co nejsrdečněji poděkovala otci Františku Líznovi SJ a

paní Josefce Bilíkové za jejich přívětivou otevřenost, se kterou mi poskytli

souhlas  a  materiál  k  napsání  této  práce,  dále  paní  Marii,  zakladatelce

Ostrůvků  milosrdné  lásky  za  mnoho  inspirativních  nápadů  a  všem

obyvatelům  Ostrůvku  milosrdné  Boží  lásky  za  jejich  ochotu  sdílet  své

životní příběhy.

     Chci také s velkou vděčností poděkovat vedoucímu této práce, panu

Mgr. Petru Jandejskovi, za jeho nekonečnou trpělivost a odborné vedení

této bakalářské práce.

     Děkuji také svým rodičům a přátelům a všem, kteří mě podporovali při

psaní této práce dobrým slovem a modlitbou.

3



Obsah:  

Úvod............................................................................................................6

1. Sociální práce jako odborná disciplína...............................................8

1.1. Definice sociální práce.........................................................................8

1.2. Cíle sociální práce................................................................................9

1.3. Principy sociální práce........................................................................10

2. Život patera Františka Lízny SJ v kontextu doby.............................12

2. 1. Kontext doby......................................................................................12

2. 2. Život otce Františka Lízny..................................................................14

2. 3. Páter František jako poutník..............................................................21

2.4. Současný život...................................................................................24

3. Dílo otce Františka Lízny....................................................................25

3.1. Kvalitativní výzkum – teorie výzkumu.................................................25

3.2. Činnost Františka Lízny - vlastní kvalitativní výzkum.........................28

3.2.1. Metoda pozorování - zúčastněné a nezúčastněné 

pozorování................................................................................................29

3.2.1.a) Fara Vyšehorky............................................................................29

3.2.1.aa) Inspirativní podněty pro sociálnípráci.........................................31

3.2.1.b) Ostrůvky Boží milosrdné lásky.....................................................31

3.2.1.bb) Inspirativní podněty pro sociální práci........................................34

3.2.2. Metoda studia dokumentů...............................................................35

3.2.2.a) Inspirativní podněty pro sociální práci..........................................40

3.2.3. Metoda vedení rozhovoru – strukturovaný a nestrukturovaný 

rozhovor…………………………………………………................................40

3.2.3.a) Inspirativní podněty pro sociální práci..........................................43

4. Interpretace zjištěných informací - Inspirace pro sociální práci jako

odpověď na výzkumnou otázku.............................................................44

4.1. Koncept „to be with“............................................................................44

4.2. Soucit a milosrdenství, které se nevyčerpá........................................46

4.3. Spirituální dimenze pomoci................................................................48

Závěr.........................................................................................................50

Literatura a zdroje......................................................................................52

Příloha č. 1................................................................................................58

Příloha č. 2……………………………………………………………………...79

Příloha č. 3………………………………………………………………….…..82

4



                                    

                                                       

                                                        „Jestli mě ještě popáté

                                                        nedopusť Bože líznou

                                                        dopřej mi aspoň ve vazbě

                                                        setkání s Františkem Líznou“1

                                                                                          I. M. Jirous

1  JIROUS. Ivan Martin. Magorovy labutí písně. Surrey: Rozmluvy, 1988, s. 30. ISBN 0-946352-
62-3
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Úvod  

     Ve své bakalářské práci se budu věnovat osobě a dílu jezuitského

kněze,  disidenta  a  politického vězně,  vězeňského  kaplana,  zastánce  a

přítele lidí z okraje společnosti, poutníka, Roma, patera Františka Lízny.

Otec  František  je  známý svým působením v  duchovní  službě zejména

mezi Romy, dále mezi  bezdomovci  a lidmi na okraji  společnosti  včetně

nejtěžších zločinců. Jeho život je pozoruhodný, stejně jako jeho práce ve

prospěch lidí, kteří se z nějakého důvodu dostali do složité životní situace.

    Cílem této bakalářské práce je přiblížit činnost patera Františka mezi

lidmi z okraje společnosti  a podívat se na ni  také z pohledu sociálního

pracovníka, kterému může přinést různé inspirativní podněty k promýšlení

jeho motivace i způsobu práce.

     Bakalářská práce bude rozdělena na čtyři části. V první části bude

krátce  pojednáno  o  sociální  práci,  budou  uvedeny  její  definice,  cíle  a

principy. Sociální práce bude představena jako teoretická disciplína i jako

oblast praktické činnosti. Toto úvodní vymezení sociální práce je vhodné

proto, že inspirace z teologie a činnosti otce Františka se bude vztahovat

právě k tomuto oboru.    

    Druhá část bude věnována životnímu příběhu otce Františka Lízny v

kontextu  doby,  ve  které  se  odehrával,  a  okolností,  které  ovlivnily  jeho

celoživotní  směřování.  Díky  tomu  bude  možné  nahlédnout,  jaké  jsou

Františkovy postoje k lidem sociálně vyloučeným a z čeho tyto  postoje

pramení.

     Ve třetí části bude pomocí kvalitativního výzkumu přiblížena činnost

patera Františka s lidmi na okraji společnosti. V úvodu této kapitoly bude

stručně pojednáno k teorii  kvalitativního výzkumu a položena výzkumná

otázka.  Použitým  kvalitativním  metodám  budou  věnovány  následující

samostatné podkapitoly, ve kterých budou popsány zjištěné skutečnosti a

provedena jejich analýza ve vztahu k výzkumné otázce.

      Poslední  část  se  bude  zabývat  interpretací  výsledků  výzkumu.

Kapitola  bude  shrnutím  inspirativních  podnětů  pro  sociální  práci,  které

nabídnou odpověď na výzkumnou otázku.

      Jak  již  bylo  řečeno,  cílem této  bakalářské práce  je  najít  určitou

konkrétní  inspiraci  pro  teologicky  reflektovanou  praxi  sociální  práce.
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Inspirativní mohou být postoje nebo hodnoty, o které se při své činnosti

otce  Františka  i  jeho  konkrétní  přístup  a  jednání  s  lidmi  na  okraji

společnosti. 

     Kvalitativní  výzkum,  který  byl  zvolen  pro  účely  této  práce,  bude

realizován  metodou  strukturovaného  a  nestrukturovaného  rozhovoru,

metodou  zúčastněného  pozorování  a  metodou  studia  dostupných

dokumentů. Tato bakalářská práce se bude snažit přinést nové impulzy a

podněty,  které budou nabídnuty jako inspirace sociální  práci.  Pokud se

prokáže, že jsou s tímto oborem a s touto profesí alespoň v širším smyslu

kompatibilní,  bylo  by  možné  je  následně  převzít.  To  by  konsekventně

mohlo vést ke zvýšení kvality sociální práce.
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1. Sociální práce jako odborná disciplína

     Tato bakalářská práce si klade za cíl vztáhnout působení otce Františka

k  sociální  práci  a  načerpat  inspiraci  z  jeho  činnosti  s  lidmi  na  okraji

společnosti. Je proto nezbytné, aby byla určitá pozornost věnována také

sociální  práci  samotné.  Následující  část  bude  pojednávat  o  tématu

sociální práce, budou zde uvedeny některé definice sociální práce, její cíle

a principy.

     Sociální  práce se jako samostatný obor v České republice začala

formovat  až po listopadu 1989.  Dnes je  ustálena jako vědní  teoretická

disciplína  i  jako  oblast  praktického  působení  podporujícího  řešení

sociálních problémů. To dokládá celá řada odborných titulů, které u nás

začaly vycházet během 90. let. Postupně se zaplnilo pomyslné prázdné

místo  v  univerzitních  knihovnách  a  poptávka  po  odborném  zakotvení

sociální  práce  je  v  současné  době  již  pokryta  domácí  i  zahraniční

odbornou  literaturou.  Mezi  nejznámější  a  nejvýznamnější  autory  patří

např. Oldřich Matoušek a celá řada jeho spolupracovníků, Pavel Navrátil,

Ivo  Řezníček,  Libor  Musil,  Zuzana Havrdová a  mnoho dalších.  V roce

2006  vstoupil  v  účinnost  zákon  108/2006  Sb.  o  sociálních  službách  a

vyhláška 505/2006, které tvoří právní rámec poskytování sociálních služeb

a definují kvalitu sociální služeb.

1.1. Definice sociální práce

 

     Tak jako i v ostatních oborech existuje i v oblasti sociální práce více

definic  pojmů,  které  jsou  pro  danou  oblast  klíčové.  Podle  Světové

federace sociálních pracovníků (ISFW) sociální práce: „Podporuje sociální

změnu a rozvoj, sociální soudržnost a osvobození lidí. Principy sociální

spravedlnosti,  lidská práva, společná odpovědnost  a respekt  k různosti

jsou pro sociální práci klíčové. Opřena o teorie sociální práce, sociálních

věd, humanitních věd i obecných znalostí podporuje sociální práce lidi a

struktury v úsilí o řešení problémů a zlepšení životních podmínek.“2

          V Prohlášení o etických principech, které bylo  přijato valným

shromážděním  ISFW  v  září  2004  v  australském  Adelaide,  je  definice

2  IFSW. Global definition of Social Work. Ifsw.org [online]. ©2014 [cit. 2014-12-03]. Dostupné
z: http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/
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sociální  práce  následující:  „Profese  sociální  práce  podporuje  sociální

změnu,  řešení  problémů  v  lidských  vztazích  a  také  zmocnění  a

osvobození  lidí  v  zájmu  zvýšení  blaha.  Sociální  práce  zasahuje  v

oblastech, kde dochází k interakci lidí a jejich prostředí, a využívá k tomu

teorie  lidského chování  a sociálních systémů.  Základem sociální  práce

jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti.“3 Na jiném místě se

optikou Světová federace sociálních pracovníků (IFSW) je tedy sociální

práce jednak „praktickou profesí“ i  „akademickou disciplínou“4. Praxe má

vycházet z teoretických poznatků současného vědeckého bádání na poli

humanitních věd. Sociální práce má především podpořit sociální změnu

vedoucí k vyřešení sociálních problémů a zlepšení životní úrovně.

1.2. Cíle sociální práce

   Americká Národní asociace sociálních pracovníků (NASW) v etickém

kodexu uvádí,  že:  „posláním sociální  práce je zvyšovat lidský blahobyt,

přispět k naplňování potřeb všech lidí, se zvláštním zřetelem ke zlepšení

postavení lidí, kteří jsou zranitelní, utlačovaní a žijí v chudobě. Historickým

a  určujícím  znakem profese  sociální  práce  je  zaměření  se  na   blaho

jedince v sociálním kontextu a větší blahobyt společnosti. Tím základním

pro  sociální  práci  je  věnovat  pozornost  tvořivým  silám  přirozeného

prostředí, které přispívají k řešení problémů v životě“5.

    Sociální  práce tedy není umělým, autoritativním nebo autoritářským

zásahem cizí moci do přirozeného života jednotlivce nebo skupiny. Ale má

být  pozitivní  silou,  která  podchytí  a  podpoří  vlastní  tvůrčí  potenciál

komunity  nebo  jedince.  Jde  o  podporu  a  uschopnění  klienta,  jeho

zplnomocnění (empowerment) k tomu, aby dokázal svoje problémy řešit.

V  uvedeném  kodexu  je  dále  cíl  sociální  práce  chápán  jako  podpora

„sociální  spravedlnosti  a  sociální  změny“.  Klienty  sociálních  služeb  se

myslí „jedinci, rodiny, skupiny, organizace a komunity“6.

     Navrátil  uvádí,  že:  „Cílem  sociální  práce  je  podpora  sociálního

fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba buď skupinově, nebo

3  IFSW. Mezinárodní etický kodex. Socialnipracovnici.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-12-03]. 
Dostupné z: http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/mezinarodni_eticky_kodex.pdf

4   Viz ref. 2
5   NASW. Code of Ethics. Socialworkers.org [online].©2014 [cit. 2014-12-03]. Dostupné z: 

http://www..socialworkers.org/pubs/code/code.asp
6 Viz ref. 5
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individuálně vnímána a vyjádřena. Sociální práce se profesionálně zabývá

lidskými  vztahy v souvislosti  s  výkonem sociálních  rolí.“7 Z jiného úhlu

pohledu se na cíle sociální  práce dívá Matoušek, který o sociální práci

píše:  „Sociální  práce  je  společenskovědní  disciplína  i  oblast  praktické

činnosti,  jejímž cílem je  odhalování,  vysvětlování,  zmírňování  a  řešení

sociálních problémů.“8 Sociálním problémem může být cokoli, co nějakým

způsobem  narušuje  stabilitu  jedince  nebo  společnosti  nebo  je  tak

vnímáno. Problémy mají svoje příčiny, které není vždy jednoduché odhalit

a  následně  správně  zacílit  intervenci  sociálního  pracovníka.  Řešení

problémů  nemívá  jednoduché  scénáře  a  vyžaduje  kompetentní  a

komplexní přístup.

1.3. Principy sociální práce

     Sociální  práce, tak jak ji  chápeme dnes, je pokračováním různých

dějinných  podob  a  pojetí  sociální  pomoci  a  solidarity  ve  společnosti.

Principy a hodnoty, kterými se řídí sociální práce, prošly svým historickým

vývojem. V současné době jsou definovány v různých etických kodexech

jednotlivých sdružení a svazů sociálních pracovníků.

     Žijeme v pluralitní  společnosti,  což se odráží  i  ve vnitřní  diverzitě

východisek,  ideových  a  filosofických  směrů  tvořících  určitý  background

teorií i praxe sociální práce. Konkrétní formulace etických principů je vždy

částečně ovlivněna filosofickou či hodnotovou orientací určité skupiny lidí

nebo nějaké myšlenkové platformy, podle toho, k jakému přístupu nebo

směru se konkrétní organizace sociálních pracovníků hlásí. 

     Obecně  uznávanými  etickými  kodexy  jsou  např.  Etický  kodex

Mezinárodní  federace sociálních  pracovníků  (IFSW)9.  Národní  asociace

sociálních  pracovníků  (NASW)10.  V  obou  dokumentech  jsou  vyjádřeny

základní hodnoty,  ze kterých sociální práce vychází a o které se opírá.

Definují  určité  etické standardy pro rámec vztahu a přístupu sociálních

pracovníků  ke  klientům  a  také  vyjadřují  požadavky  profesionality  i

7   NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do metod a teorií sociální práce. Brno: Národní centrum pro 
rodinu, 2000, s.7

8   MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Portál, Praha 2003. ISBN 978-80-7367-368-0.
s. 200

9  IFSW. Statement of ethical principles. Ifsw.org [online]. ©2014 [cit. 2014-12-03]. Dostupné 
z: http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/

10   NASW. Code of ethics. Overview. Naswdc.org. [online]. ©2014 [cit. 2014-12-04]. Dostupné 
z: http://www.naswdc.org/pubs/code/default.asp
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osobností kvality sociálního pracovníka.

     V  etickém  kodexu  Národní  asociace  sociálních  pracovníků  jsou

uvedeny  mezi  základními  hodnotami  na  prvním  místě  služba,  sociální

spravedlnost,  důstojnost  a  hodnota  lidské  osoby,  bezúhonnost  a

kompetence  sociálního  pracovníka11.  Na  těchto  základních  hodnotách

(core values) má být podle tohoto kodexu založena sociální práce. Jejich

přijetí zaručuje kvalitu a profesionalitu sociální práce a je žádoucí, aby byly

součástí  profesního  hodnotového  žebříčku  každého  sociálního

pracovníka.

     Mezinárodní federace sociální pracovníků (ISFW), jejímž členem je i

Společnost sociálních pracovníků ČR,  má již ve své definici sociální práce

(viz výše) uvedeny některé stěžejní principy, které jsou pro sociální práci

významné.  Je  to  především  princip  sociální  spravedlnosti,  ochrana

lidských práv, odpovědnost vůči společnosti, úcta k rozmanitosti a sociální

angažovanost.

     V České republice je jako obecně přijímán Etický kodex sociálních

pracovníků  České  republiky  přijatý  Společností  sociálních  pracovníků

České republiky v roce 2006. První věta kodexu zní: „Sociální práce je

založena  na  hodnotách  demokracie,  lidských  práv  a  sociální

spravedlnosti.“12 Dále se ihned v úvodu český kodex hlásí k mezinárodním

úmluvám,  které  považuje  za  relevantní  pro  ochranu  lidských  práv,

podobně jako je tomu v Prohlášení o etických principech ISFW.

      Stručně tedy bylo pojednáno o sociální práci, jak je dnes pojímána u

nás a ve světě. Byly uvedeny její definice, cíle a principy. Dále bude dán

prostor pro výzkum vlastního působení  otce Františka,  jeho myšlenek i

činnosti ve prospěch lidí potřebných, jeho práci s chudými, bezdomovci,

vězni a dalšími lidmi na okraji společnosti.

11 Viz ref. 5
12   SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR. Etický kodex SSP ČR.  

Socialnipracovnici.cz. [online]. ©2014 [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:  
http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/eticky_kodex_sspcr.pdf
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2. Život patera Františka Lízny SJ v kontextu doby

     Tato část  bude věnována životnímu příběhu otce Františka.  Bude

sledovat peripetie a důležité události v jeho životě až do současné doby.

Budou zdůrazněny okolnosti,  které  nasměrovaly jeho cestu  k  lidem na

okraji  společnosti,  ke  kněžské  dráze  a  neúnavné  práci  se  sociálně

vyloučenými. Zde se zřetelně ukáže oprávněnost výběru této postavy jako

možné inspirace pro sociální práci.

     Otec František Lízna prožil převážnou část svého života v době, kdy

byla  naše  země  ovládána  komunistickým  totalitním  režimem.  Tato

skutečnost  významným způsobem poznamenala jeho osud a život celé

jeho rodiny.  Už jako malý chlapec se setkal  s bezprávím a svévolí,  se

kterou vládnoucí strana lidu zacházela s jejími ideovými oponenty.

     Na příběhu otce Františka je zajímavé sledovat jeho mravní sílu a

konzistentnost  postojů.  Jedná  vždy  jako  člověk,  jehož  skutky  jsou  v

souladu s principy, které hlásá, a hodnotami, které zastává. Můžeme si

klást otázku, zda by sociální pracovníci mohli nalézt inspiraci pro naše své

postoje a také pro vlastní sociální práci.

2. 1. Kontext doby

     Na úvod vyprávění příběhu otce Františka bude nutné přiblížit alespoň

stručně kontext doby, protože, jak se ukáže, právě politická situace byla

tím klíčovým momentem, který nesměroval jeho životní cestu k lidem na

okraji  společnosti.  Životní příběh Františka Lízny, syna hluboce věřících

katolíků, tak jako mnoha jiných občanů naší země, zkomplikovala politická

zvůle  komunistické  strany.  Po  vítězném únoru  1948  převzali  komunisti

postupně  všechnu  politickou  moc  a  násilím  si  začali  nekompromisně

nárokovat  názorovou  a  postojovou  loajalitu.  Postupně  si  strana

vybudovala účinnou síť  kontroly nad celou společností,  která sloužila k

likvidování  jakéhokoli  ideového  odpůrce,  ať  už  skutečného  nebo

domnělého. Není potřeba zabíhat příliš podrobně do historie konce 40. a

počátku 50. let, to není cílem této práce.

     Ihned po uchopení moci se komunistická strana začala vměšovat do

vnitřních záležitostí církví a náboženských společností. Komunisté si chtěli
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církve  „ochočit“  a  přimět  k  souhlasu  se  svým politickým programem a

vládou  proletariátu.  V  březnu  1948  proběhla  konference  českých  a

slovenských katolických biskupů, na které byla projednávána nově vzniklá

situace a nároky, které kladla komunistická strana na církev. Výsledkem

konference byl dopis adresovaný na generální sekretariát akčního výboru

Národní  fronty,  ve  kterém  se  biskupové  distancují  od  politické

angažovanosti.  Vybízejí  své kněze ke konání náboženských povinností,

pastorační práci a k hlásání evangelia, které nebude ovlivněné politikou.

Toto  své  stanovisko  zdůvodňovali  nestranností  a  nestranickostí  církve,

která  se  nemá  spojovat  s  nějakou  konkrétní  politickou  stranou  nebo

politickým  proudem.  Také  komunistická  strana  zpočátku  otevřeně

nehovořila o boji proti náboženství, historik Václav Vaško ve své publikaci

Neumlčená uvádí, že „18. března 1948 vydal ústřední akční výbor Národní

fronty (ÚAV NF) prohlášení o náboženské svobodě“13.

     V pozdější praxi se ale komunistická strana během období své vlády

dopustila krutého pronásledování příslušníků křesťanských církví. Represe

začala strana provádět postupným znepříjemňováním působení církve, od

vyhrožování,  zastrašování  a  zákazu  vydávání  křesťanských  periodik.

Pokračovala přímými zásahy do činnosti jednotlivých kněží a zanedlouho

otevřenou  represí,  likvidací  řeholníků,  kněží  i  biskupů.  Tato  fakta  jsou

známá a není zde prostor se jimi podrobněji zabývat.

      Uvnitř  katolické církve vznikala různá seskupení poplatná režimu,

jejichž členové do značné míry ovládali oficiální církevní struktury. Byla to

například  režimem  iniciovaná  tzv.  „Katolická  akce“,  jejíž  členové  byli

papežem  exkomunikováni.  V  50.  a  60.  letech  to  bylo  Mírové  hnutí

katolického duchovenstva, na které v roce 1971 navázalo hnutí Pacem in

terris.  Ve skutečnosti  nemělo mezi  kněžími  příliš  širokou podporu,  jeho

tvrdé  jádro  tvořilo  jen  několik  desítek  kněží,  ostatní  členové  byli  ke

spolupráci s hnutím donuceni. V roce 1973 k němu patřilo necelých 40%

českých  kněží14.  Hnutí  ovládalo  jediný  tehdy  povolený  katolický  tisk  -

Katolické noviny. Od počátku 80. let se proti Pacem in terris začali církevní

představitelé  ostřeji  vyhrazovat,  přelomovým  rokem  byl  rok  1982,  kdy

13   VAŠKO, Václav. Neumlčená: Kronika katolické církve v Ceskoslovensku po druhé světové 
válce II. Praha: Zvon, 1990. ISBN 80-71113-05-4

14   Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. In: Wikipedia: the free encyclopedia 
[online]. St.  Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 3. 7. 2014
[cit. 2014-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_katolick
%C3%BDch_duchovn%C3%ADch_Pacem_in_terris
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kardinál Tomášek v souladu s rozhodnutím také Svatého stolce hnutí  v

církvi zakázal. Úředně ale zaniklo až s pádem režimu, kterému sloužilo.

     Jak uvidíme dále, byly to právě události politického charakteru, které

zcela  zásadně  ovlivnily  osud  Františka  Lízny:  Pro  svou  pravdivost  a

neúplatnost byl pro komunistický režim velice nepohodlným občanem. Z

toho důvodu byl vystaven politické perzekuci, díky které se ale paradoxně

stal  člověkem naděje  pro  ty,  kteří  se  stejně  jako  on  ocitli  z  nějakého

důvodu na okraji společnosti.

2. 2. Život otce Františka Lízny

     František Lízna se narodil 11. července 1941 v Jevíčku15 a patří dnes

již mezi významné rodáky tohoto města v okresu Svitavy. Jeho matka byla

původem Ukrajinka z řecko-katolického prostředí. Otec patera Františka

byl  bývalým  armádním  důstojníkem,  členem  Československé  strany

lidové,  přesvědčený  katolík.  V  roce  1948  byl  nucen  ke  vstupu  do

komunistické strany, což odmítl. Následně byl zatčen a odsouzen na dva

roky nucených prací, které strávil v táboře v Ivančicích16.

     Následovalo nařízené vystěhování rodiny z Moravské Třebové do tzv.

přikázaného prostoru.  Rodina byla  umístěna do vesnice Velká Roudka,

kde žila  až do 60.  let  v těžkých podmínkách.  Neustále  byla  sledována

státní bezpečností. František se nikdy nestal členem pionýra, to bylo pro

něho  zcela  nemyslitelné.  Rodiče  poslouchali  tajně  rádio  Svobodná

Evropa, a tak se už jako chlapec dostal k jiným informacím o tehdy žité

realitě,  než  jak  je  podávala  komunisty  manipulovaná  média.  „Pak  si

pamatuju,  to  už  jsem  vyrůstal  jako  takový…už jsem  byl  poučen  o  té

situaci. No a pak, když začaly Slánského procesy, tak to se mnou úplně

otřáslo. Já už jsem vlastně v té době začal být takový antikomunista... tak

jsem  přemýšlel,  kdy  jsem  začal  být  antikomunistou  a  dospěl  jsem  k

názoru, že vlastně antikomunistou jsem byl už... čím dál níž a níž, jsem

snižoval ten věk, kdy jsem se vlastně projevil jako antikomunista… takže...

já jsem byl antikomunistou už v lůně své matky. Myslím to vážně. Nějakým

15 František  Lízna.  In:  Wikipedia:  the  free  encyclopedia  [online].  St.  Petersburg  (Florida):
Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 25. 12. 2014 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_L%C3%ADzna
16   ÚSTR ČR. František Lízna. Ustrcr.cz. [online]. ©2008-2014 [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: 

http://www.ustrcr.cz/cs/frantisek-lizna
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způsobem jsem takový.“17

      Na střední škole se dostával pravidelně do střetu se školním řádem

deformovaným komunistickou propagandou, když vytrvale odmítal zdravit

pozdravem  „Čest  práci“.  Za  to  byl  trestán  zhoršeným  prospěchem  z

chování. K maturitě jako jediný nedorazil ve svazácké košili.18 Díky těmto

okolnostem  a  rodinným  poměrům  měl  ke  konci  gymnaziálních  studií

kádrový  profil  nepřítele  režimu.  Vstup  na  vysokou  školu  mu  zcela

zapovězen. Jeho přihlášku na práva ředitel školy Dostál se slovy: „Na moji

zodpovědnost!“ před jeho očima roztrhal19.

     František byl nucen si hledat manuální zaměstnání. Nastoupil nejprve

do tiskárny, později pracoval jako kulisák v divadle. Zlom v jeho životě se

odehrál  v  roce 196020.  Coby mladík  byl  zamilován  do  dívky z  vedlejší

vesnice, jejíž otec byl z politických důvodů odsouzen na 5 let do vězení. V

rozhořčení nad touto nespravedlností roztrhal František Lízna rudou vlajku

připravenou na oslavy 1. máje a rozvěsil její cáry po stromech. Následkem

toho  byl  za  hanobení  Sovětského  svazu  nepodmíněně  odsouzen  a

odpykal si sedmiměsíční trest ve věznici v Ostrově na Ohří.

     Jako syn politicky perzekvovaných rodičů měl velkou úctu k politickým

vězňům,  ale  vězení  samotné  pro  něj  znamenalo  vystřízlivění  z

idealistických  představ  o  neohrožených  hrdinech.  Ve  vězení  zjistil,  že

mnoho politických vězňů je trvalým útlakem zlomeno a snaží se si ulehčit

svůj úděl přizpůsobením se požadavkům vězeňského režimu. Šikana od

spoluvězňů,  kteří  kontrolovali  jeho  chování  a  soudili  ho  za

„nepřizpůsobivost“  pro  něj  byla  bolestnou  zkušeností,  díky  které

vystřízlivěl ze svého idealismu.

     Chování těch, ke kterým doposud vzhlížel jako k hrdinům byla mnohem

těžším  břemenem,  než  když  se  o  jeho  „převýchovu“  snažili  vězeňští

dozorci.  Podle svých slov politické vězně, kteří si  vlivem velice těžkých

okolností s režimem přece jen nakonec zadali, nesoudí. Říká, že to byli

většinou lidé s vysokými tresty a on sám neví, co by s ním takové dlouhé

17   Příloha č. 1
18   BRATINKA ONDŘEJ. Čuráku, zkurvysyne, zmrde. Babylon [online]. 2008, 6/XVII [cit. 

2014-12-07]. Dostupné z: http://ibabylon.cz/curaku-zkurvysyne-zmrde
19   Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy, O státní souhlas jsem nikdy nestál. TV, ČT, 2009. 

[online]. ©1996-2015 [cit. 2015-03-06]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove-pohnute-
osudy/209452801390004/video/

20   Příloha č. 1
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vězení udělalo21. O to víc si ale vážil těch, kteří i přes extrémně vysoké

tresty odmítli jakoukoli spolupráci s komunisty. Nepodali si žádost o milost,

odolali příslibu zkrácení mnohaletého trestu, aby formálním uznáním své

viny nenahráli do karet prohnilému komunistickému systému.

     Po návratu z vězení pracoval opět v dělnických profesích. V roce 1962

nastoupil povinnou vojenskou službu. S označením „náboženský fanatik“ a

„obzvlášť politicky nebezpečný“ byl poslán k jednotce PTP v Michalovcích

na Slovensku. Tam se díky svému vytrvalému odporu proti komunistické

ideologii  „vypracoval“  na  hlídače  stáda  ovcí  a  prasat.  S  ovcemi  prožil

zajímavou příhodu, která jako by byla prorockým znamením jeho životního

směřování.  Jednoho  dne  se  zděšením  zjistil,  že  se  mu  stádo  ztratilo.

Zoufale ho hledal po lesích. Myslel na to, že bude obviněn ze sabotáže,

pokud  se  mu  ovce  nepodaří  nalézt.  Nakonec  je  našel  hluboko  v  lese

schované v údolí a podařilo se mu je dovést zpět domů22. Tehdy ho podle

jeho slov poprvé napadlo, že by se mohl stát knězem, pastýřem Božího

stáda: „Tehdy mě napadlo, že bych se mohl stát dobrým pastýřem.“23.

     Ve slovenských Michalovcích se také poprvé ve svém životě sblížil s

Romy, kteří zde bydleli v přilehlé osadě. Měl za úkol před nimi ochraňovat

svěřená zvířata. Postupně se s místními Romy spřátelil. Povinná vojenská

služba trvala  do roku 1964,  otec František o ní  říká,  že to  byla  „horší

buzerace,  než  v  kriminále“24.  Po  jejím  ukončení  žádal,  aby  mohl  v

Michalovcích zůstat a působit jako učitel.  Režim ho ale už zařadil mezi

nespolehlivé  živly  a  tak  mu nebylo  umožněno  ani  v  odlehlém kraji  na

východním Slovensku pracovat v jiné, než manuální profesi.

     Po ukončení vojenské služby se František několikrát pokusil utéct na

západ a uniknout tak z klece komunistického teroru. V roce 1965 pracoval

na nákladovém nádraží v Uherském Hradišti, odkud se vypravovaly vlaky

putující za hranice. V jednom z nich se pokusil o útěk do Rakouska, ale v

Břeclavi byl chycen a putoval znovu do vězení. Soudce byl na něj, podle

jeho slov, mírný, dostal „pouze“ rok vězení.

     Myšlenka na to, že by se mohl stát knězem, v něm postupně zrála

21   Příloha č. 1
22  Rebel současné církve František Lízna SJ. Hostyn.cz. [online]. [cit. 2015-01-23].  Dostupné z:

http://www.hostyn.cz/jezuite_Lizna.htm
23  SOUKUPOVÁ. Jana. Jezuita a chartista František Lízna „tahal ďábla do kostela“. iDNES.cz 

[online]. 6.6.2009. ©1999-2015 MAFRA, a.s. [cit. 2014-12-17]. Dostupné z: 
http://brno.idnes.cz/jezuita-a-chartista-frantisek-lizna-tahal-dabla-do-kostela-pnd-/brno-
zpravy.aspx?c=A090602_1200361_brno_dmk

24  Viz ref. 18
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právě během jeho druhého pobytu ve vězení25. Po ukončení výkonu trestu

se chtěl nechat zapsat do kněžského semináře. Setkání s tehdejší realitou

v církvi pro něj ale znovu znamenalo úplný otřes a zničilo jeho představy o

statečnosti  a  posvátnosti  církve.  Tehdejší  církevní  funkcionář  generální

vikář Glogar, který měl na starost přijímání nových adeptů ke kněžství, mu

oznámil, že na kněze může studovat jen tehdy, podepíše-li spolupráci s

StB. Rovnou mu dal tipy na sledování podezřelých osob, o kterých by měl

podávat zprávy.  Zdrcený František Lízna spolupráci  odmítl  a nechal  se

zaměstnat  znovu v  dělnické  profesi26.  V  roce 1967 se  setkal  s  Janem

Rybářem, tehdy již tajně vysvěceným jezuitou.

       Díky němu dostal František zaměstnání v ústavu pro lidi s mentálním

postižením  v  ústavu  Vincentinum  na  Velehradě.  Tam  znovu  dospěl  k

přesvědčení, že by se měl stát knězem. K jezuitům měl úctu už od dětství.

Díky přátelství s Janem Rybářem se rozhodl vstoupit do jezuitského řádu.

Přijat do noviciátu byl provinciálem Františkem Šilhanem v roce 196827. Po

invazi  sovětských  vojsk  na  naše  území  se  rozhodli  řádoví  představení

poslat nové členy řádu na formaci do ciziny, protože měli obavy, že by se

noví  adepti  řádového  společenství  mohli  stát  obětí  nové  náboženské

perzekuce.  František  se  dostal  do  Anglie,  kde měl  absolvovat  řádovou

formaci a být vyslán na misie.

    Nějakou dobu také strávil mezi jezuity v rakouském Innsbrucku, kde se

rozhodl,  že  se  vrátí  domů.  Byl  přijat  do  kněžského  semináře  v

Litoměřicích.  Podle  svědectví  pamětníků  byla  úroveň  vzdělávání

tehdejších  seminaristů  velice  nízká.  Zvláště  poté,  co  z  institutu  museli

odejít  kvalitní  teologové jako byli  Josef Zvěřina či  Otto Mádr,  měl tento

seminář pověst vyššího ministrantského kurzu. „Ta teoretická výchova tam

byla velice slabá, protože tam byli slabí profesoři. Ti, kteří za něco stáli,

museli  odejít  pryč,  po  šedesátém devátém roce odešel  Zvěřina  anebo

Mádr,  takoví  vzácní  lidé,  Bouše  a  podobně.  A my jsem si  říkali  tak  v

legraci, že tam studujeme 5 roků ministrantský kurz.“28

     Řídící politické orgány si nepřály, aby byl František Lízna vysvěcen na

kněze. Tehdy se ho ale zastal jeden z církevních činovníků, kapitulní vikář

25  Viz ref. 18
26  Viz ref. 18
27  Viz ref. 18
28  SLEZÁKOVÁ, Jitka. Rozhlasová apatyka – František Lízna.  ČRo Pardubice 26.1.2011. 

[online]. ©1997-2015 Český rozhlas [cit. 2015-03-06]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/841941
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Henrych, který se zaručil, že z církevního hlediska nebrání jeho vysvěcení

žádná  překážka.  A  tak  byl  nakonec  v  roce  1974  oficiálně  biskupem

Tomáškem vysvěcen na kněze. Problémy si ale čerstvě vysvěcený kněz

František Lízna „způsobil“  hned při  první  mši  svaté.  Před očima všech

přítomných  požehnal  agentům  StB,  tajně  sledujícím  jeho  vystupování.

Agenty ukryté v davu lidí čekajících na požehnání prozradilo jejich podivné

chování. František se prodral zástupem přímo k nim a vložil jim ruce na

hlavu se slovy: „Na přímluvu Panny Marie a svatého Ignáce, ať se z tebe

stane bojovník pro Krista.“29

     Díky tomuto činu mu byl okamžitě odebrán tzv. státní souhlas a nebyl

mu  nikdy  navrácen,  takže  do  roku  1990  nemohl  jako  kněz  oficiálně

působit. Ačkoli ho dnes někteří lidé litují, on je na to velice hrdý. „Opravdu

napište: Je šťastný, že od roku 1974 do roku 1990 neměl státní souhlas.“30

Nikdy  neposlouchal  církevní  tajemníky  a  vytrvale  dával  najevo  svůj

nekompromisní  a  nezkorumpovatelný  postoj  odporu  proti  totalitnímu

režimu. Stal  se disidentem, pronásledováním a šikanou byl  vytlačen na

okraj společnosti. Tak se dostal do blízkosti těch, kteří byli podobně jako

on, vyděděni ze společnosti a kterými společnost pohrdala. Ocitl se blízko

lidí na okraji, protože i on se stal sociálně vyloučeným.

     A zde  začíná  jeho  působení  mezi  lidmi  s  kriminální  zkušeností,

chudými, potřebnými, lidmi „mimo hlavní proud“. Jak vypráví v rozhovoru

pro český rozhlas:  „Když mě zavřeli, tak mě dávali často do izolace do

cely. A oni usoudili, že to je nejlépe pro ně, když mě zavřou mezi Romy,

protože je nemůžu politicky ovlivňovat... A tak jsem k nim přilnul.“31 Tak se

stali jeho společníky a přáteli, kterým se rozhodl nezištně pomáhat a to

dělá až dosud.

     Poté,  co  bylo  rozhodnuto,  že  je  pro  něj  kněžská  dráha  oficiálně

zakázána, pracoval  jako ošetřovatel  v nemocnici,  později  jako skladník.

Jako kněz bez státního souhlasu, ke všemu člen jezuitského řádu, nebyl

příliš  často  v  kontaktu  s  ostatními  kněžími.  Setkávání  s  ním  pro  ně

znamenalo riziko,  že by mohli  také přijít  o státní  souhlas.  Od režimem

ovládaných církevních struktur byl neustále kontrolován a ponižován.

29   Viz ref. 28
30   Příloha č. 1
31  ŠUSTOVÁ, Jana. Jezuita František Lízna přijal ze solidarity romskou národnost. Čro 

Radiožurnál. [online]. 30.12.2006. ©1997-2015 Český rozhlas [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/307247
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     V březnu roku 1978 se stal signatářem Charty 7732, kterou uvítal jako

jedinečnou  občanskou  iniciativu  zastávající  obhajobu  lidských  práv  a

svobod. Začátkem 80. let se odstěhoval do Prahy, kde se přátelil s dalšími

disidenty  a  podílel  se  na  šíření  samizdatové  literatury.  Byl  však  policií

odhalen,  znovu  postaven  před  soud  a  poslán  do  vězení,  tentokrát  na

plzeňské  Bory.  Tam  se  setkal  s  jinými  tehdejšími  politickými  vězni,

například s Václavem Havlem. „Strávili jsme spolu necelý rok ve vězení v

Plzni-Borech. Ale já jsem byl od něho přísně izolován. Oba jsme k sobě

tíhli,  protože jsme společně podepsali  Chartu 77.“33 Díky této  společné

zkušenosti s vězením je pojilo trvalé přátelství až do konce Havlova života.

Naposledy byl František uvězněn na dva měsíce ještě v roce 198834.

     Dnes na dobu totality vzpomíná s hrdostí toho, kdo odolal nátlaku i

nabídkám výhod  slibovaných  za  cenu  zrady a  spolupráce  s  vládnoucí

mocí:  „Byl jsem zařazen do skupiny nepřátel režimu a jsem na to velice

hrdý.“35

     Po Sametové revoluci roku 1989 mohla církev vyjít z podzemí a začít

oficiálně působit. Pater František měl svou veřejnou mši svatou na půdě

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ještě v roce 1989, kam

byl  pozván studenty na slavnost Ježíše Krista Krále (slavnost na závěr

církevního  liturgického  roku  v  katolické  církvi,  po  ní  následuje  doba

adventní36).  Byla  to  doba  stávkové  pohotovosti.  Ve  vypjaté  atmosféře

přelomových  událostí  roku  1989  sloužil  otec  František  svou  první  mši

svatou jinak, než sám ve skrytu, nebo v úzkém kruhu nejbližších přátel.

Účastnily  se  jí  i  různé  významné  osobnosti,  například  budoucí

československý a český velvyslanec u Svatého stolce prof. František X.

Halas, který také páteru Líznovi v závěru bohoslužby veřejně poděkoval.

     Po roce 1990 mohl páter František konečně začít působit svobodně

jako jezuitský kněz. Jeho první působiště bylo v Brně. Pro roli usedlého

32 Viz ref. 19
33 REGNER, Jan. Na straně nejslabších. In: Jezuité bulletin. [online]. 2006, roč. XV, no.2 [cit. 

2014-12-18]. Dostupné z: http://www.jesuit.cz/soubory/bulletin/2006_02.pdf
34  KRÁL, Jan. František Lízna: Žít v demokracii je těžké. Snadno naletíte, říká kněz. In: Moderní
dějiny [online]. 30.9.2012 ©2009-2015 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/frantisek-lizna-zit-v-demokracii-je-tezke-snadno-
naletite-rika-knez/

35  Cesty víry. Musím jít dál. TV, ČT, 9.11.2008. [online]. ©1996-2015 [cit. 2015-02-08]. 
Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/408235100051009

36  Slavnost Ježíše Krista Krále. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg 
(Florida): Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 12.7. 2014 [cit. 2014-12-23]. 
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Je%C5%BE%C3%AD
%C5%A1e_Krista_Kr%C3%A1le
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postaršího kněze, který se nijak nevymyká z běžných představ věřících i

nevěřících, se ale František Lízna asi nikdy nehodil. Díky nekonformnímu

přístupu k bezdomovcům, Romům a různým „vyděděncům společnosti“

příliš  nezapadl  do  tradičního  života  „spořádané“  katolické  farnosti.  V

kostele  nechával  přespávat  lidi  bez  domova,  dával  jim  peníze  a

překračoval  nepsané  zvyklosti  fungování  farního  společenství.  V  roce

1995 z farnosti odešel.

     Rád v rozhovorech vypráví, že měl 3 varianty, jak dále směřovat své

kněžské působení. První variantou by byl přesun na sídliště Chánov, kde

by se způsobem života zařadil mezi Romy a tak jim mohl účinně pomáhat.

Druhou variantou by byl odchod do východní části Ruska, kde by působil

jako misionář a tím symbolicky porazil komunismus. Třetí variantou byla

služba ve vězeňské duchovní službě zaměřená na pastoraci lidí s těžkou

kriminální  minulostí.  Jezuitský  provinciál  rozhodl,  že  se  bude  otec

František podílet právě na vězeňské duchovenské službě a poslal ho do

věznice Mírov.37 Byla mu svěřena duchovní správa opuštěné farnosti ve

vesničce Vyšehorky, odkud mohl docházet do nedaleké věznice Mírov a

působit mezi vězni.

     Ve věznici byl  zaměstnán jako vězeňský kaplan. Každý den chodil

pěšky s batohem naloženým kávou, cukrem a dalšími věcmi pro vězně,

které jim nosil a dával jako dárky. Takto ve věznici pracoval s nejtěžšími

vrahy  a  zločinci  až  do  roku  2002.  Patřil  ke  kritikům  zastaralého

vězeňského  systému.  Pro  svůj  inovativní  přístup  v  pastorační  praxi  a

neobvyklým projevům úcty k vězněným, které zrovna nezapadaly do jinak

běžné praxe, nebyl některými pracovníky věznice oblíben. Sám říká, že

jeho přístup byl na svou dobu progresivní.38 Opět tím narušoval zavedené

staré pořádky. V roce 2002 byl poslán do důchodu.

    K zajímavostem z životopisu otce Františka patří, že se v roce 1991 při

sčítání  lidu  přihlásil  s  romské  národnosti.  Udělal  to  ze  solidarity  k

romskému etniku, se kterým se cítí spřízněn svou zkušeností vyvrženců

37  MAZANEC, Jan. Že mám zhoubný nádor, který už se nedá léčit, beru vážně.  Pastorace.cz
[online]. 5.8.2005. ©2000-2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: 

http://www.pastorace.cz/Clanky/Ze-mam-zhoubny-nador-ktery-uz-se-neda-lecit-beru-
vazne.html

38 EBEN. Marek. Na plovárně s Františkem Líznou.  TV, ČT, 2009. [online]. ©1996-2015 [cit.
2015-03-07]. Dostupné z:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/209522160100005/
20
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ze společnosti, občanů nepohodlných a nepřizpůsobivých39. V roce 200140

mu byl  prezidentem Václavem Havlem propůjčen řád Tomáše Garrigua

Masaryka V. stupně za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Rád

vypráví,  že  při  slavnostním ceremoniálu  předávání  tohoto  významného

ocenění na Pražském hradě měl na sobě kravatu darovanou vězněm z

mírovské věznice. V roce 2003 mu byla udělena Nadací Charty 77 cena

Františka Kriegla za působení v duchovní vězeňské službě41.

     Jeho  přilnutí  k potřebným  má  zřetelnou  analogii  v ignaciánské

spiritualitě.  Svatý  Ignác  prosí  ve  svém  Deníku  Otce,  aby  ho  přidružil

k Synu.42 Ignác  má  na  mysli  Krista  chudého.  Otec  František  tak  je

podobně jako Ignác přidružen k chudému Kristu skrze chudé naší doby,. I

když si toto „vyvolení“ sám nevybral, rozpoznává chudé jako ty, kteří právě

pro svou chudobu,  a  nikoliv  kvůli  své morální  či  duchovní  kvalitě,  jsou

reálně ke Kristu přidruženi. Proto jsou pro nás cestou k Bohu.

2.3. Pater František jako poutník

     Jeho výjimečný příběh se nestává nudným ani po jeho odchodu do

důchodu. V roce 2004 se otec František vydává na svou první pěší pouť.

Na základě četby knihy Paola Coelha a shody zvláštních okolností, které

považoval za znamení, v dubnu 2004 vychází ze Svaté Hory u Příbrami

do Santiaga de Compostela. Tato cesta trvala 106 dní a byla dlouhá 3080

km. Každý den si otec František vylosoval lístek se jménem jedné osoby,

za kterou se potom celý den modlil. „Napsal jsem 165 losů a každý večer

jsem losoval  a vytáhl  jsem los,  jméno člověka,  za  kterého jsem se na

druhý den modlil.“43. Poslední den pouti, když už přicházel do chrámu sv.

Jakuba  Staršího  do  Compostely,  si  tímto  způsobem  vylosoval  jméno

Dušana Kazdy, člověka, který brutálním způsobem zavraždil kněze Cyrila

39  ŠUSTOVÁ, Jana. Jezuita František Lízna přijal ze solidarity romskou národnost. 
Romove.radio.cz. ČRo 30.12.2006. [online]. ©1997-2015 Český rozhlas [cit. 2015-03-08]. 
Dostupné z: http://romove.radio.cz/en/article/21280

40   Seznam nositelů Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. In: Wikipedia: the free encyclopedia 
[online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 8. 2. 
2015 [cit. 2015-22-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nositel%C5%AF_
%C5%98%C3%A1du_T%C3%A1%C5%A1e_Garrigua_Masaryka

41 František Lízna. Jesuit.cz [online]. ©2006 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: 
http://www.jesuit.cz/clen.php?id=4

42   IGNÁC Z LOYOLY. Duchovní deník. Velehrad: Refugium, 2003. ISBN 80-86715-08-0. s. 
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43  Viz ref. 28
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Vrbíka.  Jeho jméno si  vylosoval  znovu ve  finální  den své druhé pouti,

kterou podnikl v roce 2006, tentokrát z portugalské Fatimy do Compostely.

Dušan Kazda, odsouzený za svůj hrozný čin na doživotí, později ve vězení

konvertoval  ke  křesťanství.  Ostatně,  jak  uvádí  portál  hostyn.cz,  otec

František byl mezi prvními, kdo ho navštívil ve vazební věznici.44

     Následovaly další poutě. V roce 2008 to byla cesta na poloostrov Krym

na poutní místo Chersonés, kam podle legendy připluli sv. Cyril a Metoděj,

když přivezli do Evropy křesťanství. S touto pěší poutí je spojená velice

pozoruhodná okolnost. Otci Františkovi byla v roce 2006 diagnostikována

rakovina  prostaty.  V  roce  2008  mu  lékaři  řekli,  že  stav  rakoviny  je

neléčitelný, dokonce, že mu zbývají poslední hodiny života. František se

ale navzdory této prognóze rozhodl, že pěší pouť do Chersonés podnikne.

     Řádový představený dal otci  Františkovi svoje svolení a tak se za

podpory svých přátel vydal na cestu na Krym. Ačkoli byla tato pouť podle

jeho slov velice náročná, podařilo se mu skutečně překonat neuvěřitelných

1600 km pěšky přes Ukrajinu do Sevastopolu a odtud až na východní cíp

krymského  poloostrova  do  Chersonés.  Po  jeho  návratu  domů  bylo  k

obrovskému překvapení všech lékaři zjištěno, že otec František je zdravý,

rakovina nevysvětlitelným způsobem zmizela. Na otázku, zda si myslí, že

se  stal  zázrak,  odpovídá  zdrženlivě.  Své  uzdravení  připisuje  pouti

samotné: „Já o sobě mluvím, o té nemoci, ne abych na sebe upozorňoval,

jak si někteří třeba myslí, nebo aby mě lidi litovali, ale já chci povzbudit

všechny muže, kteří mají podobné problémy, nebo můžou mít rakovinu

jiného typu. Já jsem hluboce přesvědčen, že ta pouť uzdravuje člověka.“45

Putování samo podle něj člověka uzdraví jednak psychicky nebo i fyzicky,

jak se to stalo v jeho případě.

    Otec František často zmiňuje, že svým putováním na východní okraj

Evropy chtěl  symbolicky  propojit  východ  se  západem,  protože  i  církev

„dýchá dvěma plícemi“ v podobě západní a východní tradice. Další poutě

potom podnikl v následujících letech. Byla to pouť v roce 2009 do Sieny za

jeho oblíbenou světicí Kateřinou Sienskou a odtud do Říma. Další byla

pouť za Brigitou Švédkou do severské Vadsteny v roce 2012.

     S jeho putováním měla možnost seznámit se i široká veřejnost díky

44  Viz ref. 22
45  13. Komnata Františka Lízny. TV, ČT, 2009. [online]. ©1996-2015 [cit. 2014-12-06]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/209562210800033-
13-komnata frantiska-lizny/
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jeho  cestovním  deníkům,  které  jsou  knižně  vydávány  nakladatelstvím

Cesta46. Deníky se staly velmi populárními, mají dokonce i své rozhlasové

zpracování, které se setkalo také s pozitivním ohlasem.

     Na svých poutích otec František nachodil do dnešního dne zhruba

9600 km. Pěší pouti přikládá hluboký duchovní význam. Nejedná se podle

něj o turistiku nebo zevlování v cizích krajinách a sbírání zážitků. Pater

František chodil  na poutě výhradně sám, neměl ani mobilní  telefon a s

lidmi cestou moc nemluvil: „Mlčení patří k pouti, neumím si představit, že

bych šel v nějaké skupině, kde by se neustále debatovalo.“47 Člověk, který

takto jde sám a modlí se, je v tichosti a samotě více otevřen Bohu. Ticho

je  důležité  proto,  aby  v  něm  člověk  mohl  slyšet  „tichý  hlas  Beránka

Božího“. V cíli  svých poutí,  na poutních místech samotných, nepociťuje

příliš  ani  úlevu ani  naplnění  z dosaženého cíle nebo radost  ze zdolání

mnoha  stovek  kilometrů.  Zažívá  naopak  pocity  zklamání,  prázdnotu  a

nenaplněnost. Říká, že spíše než pocity vítězství a úspěchu, jej zaplavují

otázky, jaký vlastně měla jeho namáhavá pouť smysl: „Tak jsem se na to

těšil. A nejednou přijdete do Santiaga a já jsem se cítil jako kdy by ta cesta

nebyla - ne skoro k ničemu, skoro jako k ničemu. Že jsem nedošel k cíli.“48

     I z toho, jakoby bylo snad možné vyčíst znamení, že naplnění našeho

života,  jeho  cíl,  leží  až  někde  za  koncem všeho  našeho  pozemského

putování.  Že  smysl,  důvod  a  účel  pozemského  života  zde  nikdy

bezezbytku  nenalezneme  a  úplné  dosažení  jakéhosi  cíle,  po  kterém

toužíme, nebude zcela možné. Tato nenaplněnost je tedy možná jakýmsi

odkazem k přesahu za to, co je ještě pozemské, ohraničené vymezeným

časem,  po  který  tu  jsme.  K  přesahu  kam?  Do  věčnosti?  Pocitem

vyprahlosti  jakoby byl  otec František  blízko  člověku dnešní  doby,  který

obklopen  svými  materiálními  jistotami  přesto  není  šťastný,  protože  jej

často  ničí  samota  a  palčivé  otázky  právě  po  důvodu  a  smyslu  své

existence.

46 CESTA. František Lízna. Cestabrno.cz. [online]. [cit. 2014-12-03]. Dostupné z: 
http://www.cestabrno.cz/frantiseklizna.php

47     NEJEDLÝ, Petr. Páter František Lízna. Příští pouť do Uppsaly za sv. Brigitou.   Cestomila.cz 
[online]. 30.10.2011 [cit. 2014-12-03]. Dostupné z: http://www.cestomila.cz/clanek/554-pater-
frantisek-lizna-pristi-pout-do-uppsaly-za-sv-brigitou

48   PROKOP, Michal. Krásný ztráty. TV, ČT, 2007. [online]. ©1996-2015 [cit. 2015-03-06]. 
Dostupné z:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096002521-krasny-
ztraty/207562250500004/
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2.4. Současný život

     V současné době žije otec František na faře ve vesničce Vyšehorky,

kde stále  poskytuje  útočiště  lidem,  kteří  potřebují  pomoc nejrůznějšího

druhu. Se svou hospodyní paní Josefkou se starají o lidi, kteří přijdou na

faru hledat nocleh nebo dočasné bydlení. Na faře stále mohou potřební

lidé najít azyl, kde by nabrali síly a připravili se na restart poté, co prožili

svůj sociální kolaps.

     Spolu s iniciátorkou budování příbytků pro chudé, paní Marií, se svými

přáteli  a  dalšími  spolupracovníky se  podílí  otec  František  na budování

Ostrůvků  Boží  milosrdné  lásky.   Aktivně  pomáhá především jako  kněz

všem, kteří  se na něho obrátí  s žádostí  o pomoc duchovní i  hmotnou,

pokud na to  jeho síly a  peněženka stačí.  Je  vyhledávaným knězem a

exercitátorem, je oblíbený i u lidí, kteří se k žádnému církevnímu prostředí

nehlásí.  Je  stále  neúnavným  zastáncem  Kristovy  zprávy  o  soucitu  a

milosrdenství, kterou hlásá především svým životem. O jeho činnosti bude

podrobně pojednáno v následující kapitole.
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3. Dílo otce Františka Lízny

     V této části bude představen výzkum, v němž budeme sledovat činnost

otce Františka mezi chudými a potřebnými. Pro něho to jistě nebude nic

nového,  protože  sledován  byl  příslušnými  orgány  po  větší  část  svého

života. Tentokrát však otec František laskavě souhlasil  a sám pro účely

této práce umožnil nahlédnout blíže do jeho působení mezi potřebnými.

Cílem výzkumu je získat podněty pro obohacení a inspiraci sociální práce

v teorii i praxi. Tedy první část bakalářské práce byla spíše o tom, kdo P.

František Lízna je a druhá část bude věnována jeho konkrétní činnosti.

     Nejprve bude stručně představena teorie výzkumu, bude položena

výzkumná otázka a uvedeny jednotlivé metody výzkumu, kterým budou

věnovány samostatné části. Následně budou v každé části analyzovány

zdroje a vyzdviženy prvky, které mohou nabídnout odpověď na výzkumnou

otázku.

3.1. Kvalitativní výzkum – teorie výzkumu

    Nejprve stručně něco k výzkumu v sociálních vědách obecně. Podle

Hendla: „Výzkum znamená proces vytváření nových poznatků. Jedná se o

systematickou a pečlivě naplánovanou činnost, která je vedena snahou

zodpovědět  kladené  výzkumné  otázky.“49 Existují  dva  základní  typy

výzkumu.  Kvantitativní,  který  se  opírá  o  určité  kvantum  informací.  Ty

zpracovává  a  vyhodnocuje.  Typickou  metodou  sběru  informací  je  pro

kvantitativní výzkum dotazníkové šetření.

     Pro účely výzkumu k této bakalářské práci byla zvolena druhá základní

forma  - kvalitativní výzkum. Těžko by zde bylo možno provést kvantitativní

výzkum,  užívat  nějaká  měření,  či  sbírat  statistická  data  a  nějakým

způsobem je  vyhodnocovat.  Kvalitativní  výzkum se zaměřuje na menší

vzorek respondentů, jde více do hloubky a snaží se porozumět situaci tak,

jak jí vnímají samotní respondenti výzkumu.

     Kvalitativní výzkum je definován např: „kvalitativní výzkum je proces

hledání  porozumění  založený  na  metodologických  tradicích  zkoumání

daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní

49  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 2. vyd. 
ISBN 978-80-7367-485-4. s. 29
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holistický  obraz,  analyzuje  různé  typy  textů,  informuje  o  názorech

účastníků  výzkumu  a  provádí  zkoumání  v  přirozených  podmínkách.“50

Kvalitativní výzkum má svůj historický původ především v etnologii.  Právě

etnologie od 19. století zdůrazňuje požadavek zúčastněného pozorování

jako nezbytné metody výzkumu. V sociálních vědách se etabloval  jako

samostatná metoda ve 2. polovině 20. století postupně v USA.

Tabulka:  Základní  metody  kvalitativního  sběru  dat  (typ,  varianty,  výhody  a

nevýhody)51

Typ  sběru
dat

Volby Výhody Omezení

Pozorování Úplný participant

Pozorovatel jako 
participant

Participant jako

pozorovatel
Úplný
pozorovatel

Výzkumník 
má zku-
šenosti z 
první ruky.

Zaznamenává
neobvyklé 
události.

Užitečné při 
explorování 
témat

Výzkumník může 
ovlivňovat dění.

O některých „sou-
kromých“ záleži-
tostech nelze infor-
movat.

Výzkumník nemusí
být úspěšný, nemá
dovednosti.

S určitým typem 
účastníků jsou 
potíže při 
navazování 
přístupu (děti).

Interview Interview s ná-
vodem

Narativní in-
terview

Skupinové in-
terview

Neformální roz-
hovor

Fenomenologický
rozhovor

Užitečné, 
jestliže nelze 
pozorovat.

Lze zazna-
menat i to, co 
bylo.

Dovoluje 
kontrolu situa-
ce sběru dat.

Nepřímá informace
filtrovaná infor-
mantem.Často v 
umělých podmín-
kách.

Přítomnost vý-
zkumníka může 
vést ke zkreslení.

Lidé neumějí 
vyprávět.

50 Viz ref. 48, s. 48
51  Viz ref. 48, s. 162
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Typ  sběru
dat

Volby Výhody Omezení

Dokumenty Veřejné doku-
menty

Soukromé doku-
menty

E-diskuze

Umožňuje 
analyzovat 
jazyk a slova.

Dosažitelný 
bez ohledu na
dobu, neob-
truzivní (ne-
vtíravý).

Informace 
jsou pečlivě 
zpracované.

Může se jednat o 
chráněné informa-
ce.

Vyžaduje vyhle-
dání informace.

Vyžaduje přepis 
nebo skenování do
počítače.

Materiál nemusí 
být přesný a auten-
tický.

     V současném diskurzu sociálních věd není pojmový aparát pro teorii

výzkumu  zcela  ujednocený.  Obvykle  se  uvádí,  že  je  třeba  stanovit

konceptuální  rámec výzkumu (jakýsi  plán  výzkumu)  a  položit  konkrétní

výzkumnou otázku. Rámec výzkumu52 v sobě zahrnuje popis tématu a cíle

výzkumu, kterým je najít odpověď a výzkumnou otázku. Je důležité vybrat

vhodné metody výzkumu, tzn. zvolit  způsob, jak budeme shromažďovat

data a jak budeme provádět jejich analýzu.

     Je třeba brát na zřetel faktory, které mohou ovlivnit výsledky výzkumu

(viz  tabulka).  Výzkumník  by  se  měl  oprostit  od  svých  subjektivních

hodnocení a předsudků, případně si jich být vědom a eliminovat jejich vliv

na průběh výzkumu. Pro dosažení hodnověrnosti a objektivity výzkumu se

užívá tzv. triangulace53. Jde o vždy trojí kombinaci např. tří různých metod,

nebo tří různých zdrojů nebo tří odlišných situací, které jsou zahrnuty do

52  TOUŠEK. Laco. Vybrané aspekty metodologie apikované antropologie. In: HIRT a kol. 
Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 
2012. ISBN 978-80-261-0122-2. [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné také z: 
http://www.antropologie.org/sites/default/files/publikace/downloads/hirt-a-kol_2012_vybrane-
kapitoly-z-aplikovane-socialni-antropologie.pdf

53   Viz ref. 48, s. 146
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výzkumného procesu.

      Opominout nelze ani etické otázky výzkumu. Je třeba vždy chránit

soukromí, případně anonymitu respondentů. Je-li  to možné, okolnosti  a

cíle  výzkumu  by  neměli  neměly  být  před  respondenty  zatajovány.

Respondenti  mají  vždy  svobodu  odmítnout  být  jeho  součástí  a  je

nezbytné, aby se necítili v souvislosti s výzkumem ohroženi.

     Součástí  výzkumného  procesu  je  užití  vhodné  metodologie.

„Metodologie  se  zabývá  systematizací,  posuzováním  a  navrhováním

strategií  a  metod  výzkumu.“54.  Metody  charakteristické  pro  kvalitativní

výzkum jsou popsány výše v tabulce. Poté, co jsou sebrána relevantní

data, nastává fáze jejich analýzy a interpretace. V této fázi jsou popsány

zjištěné skutečnosti a následně analyzovány:  „Analýza kvalitativních dat

začíná jejich popisem a pokračuje interpretací.“55 Z popisu se identifikují

určité  pravidelnosti56 a  nebo  nějaké  významné  skutečnosti,  které  se

vztahují k cíli výzkumu, jímž je zodpovědět na výzkumnou otázku.

     Stručně je tedy popsána teorie výzkumu v sociálních vědách. Tato

práce  se  týká  především  pátera  Františka  Lízny  a  nechce  podrobněji

zabíhat  do  metodologie  kvalitativního  výzkumu,  o  které  je  bohatě

pojednáno v literatuře uvedené v odkazech.

3.2. Činnost Františka Lízny - vlastní kvalitativní výzkum

     Jak již bylo uvedeno, pro účely této bakalářské práce byl proveden

během roku 2014 (v březnu a v září) kvalitativní výzkum na téma sociální

činnost  P.  Františka  Lízny mezi  potřebnými  jako  inspirace  pro  sociální

práci.

      Výzkumnou otázkou bylo: Jakou inspiraci pro sociální práci přináší P.

František  Lízna  svou  teologií  a  svým  působením  mezi  lidmi  na  okraji

společnosti?

     Odpověď na tuto otázku budeme hledat pomocí tří výzkumných metod

(metodologická  triangulace).  Jako  metody  výzkumu  byly  použity

54   Viz ref. 48, s. 32
55  ŽIŽLAVSKÝ  Martin. Metodologie pro sociální politiku a sociální práci. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-210-3110-7. s.121
56   LOUČKOVÁ. Ivana. Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci. 

Sociologický časopis. [online]. 2001, roč. 37, no. 3., s. 319 [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/2bd35cfdb641bb69b06f63430fd25a98155a9328_145_01-
3LOUCK.pdf
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pozorování  (zúčastněné  a  nezúčastněné),  rozhovor  (strukturovaný  a

nestrukturovaný)  a  studium různých materiálů,  které  se  týkají  P.  Lízny,

především dostupných na internetu. Otec František, jeho spolupracovníci

a přátelé byli seznámeni s psaním této bakalářské práce a souhlasili, aby

zjištěné  informace  byly  použity  pro  tyto  účely.  Pokud  bylo  nahráváno

interview na diktafon, byl  k němu dán vždy písemný souhlas (přepsané

rozhovory  jsou  přílohou  této  práce).  Otec  František  s  napsáním  této

bakalářské  práce  souhlasil  a  ochotně  mi  pomohl  seznámit  se  s  jeho

činností.

3.2.1. Metoda pozorování - zúčastněné a nezúčastněné pozorování

      Jak již bylo řečeno, kvalitativní data podrobuje výzkumník obsahové

analýze po té, co písemně zachytí poznanou skutečnost v jejím popisu.

Tato  část  bude  věnována  metodě  pozorování,  které  bylo  provedeno  v

březnu a v září 2014, kdy jsem měla možnost být hostem ve Vyšehorkách

na faře a v domech Ostrůvků Boží milosrdné lásky v Senici a v Náměšti na

Hané.  Závěru této části budou vyzdviženy konkrétní nosné prvky poznané

skutečnosti, které nějak souvisí se sociálním působením Františka Lízny a

mohou být podnětné pro sociální práci.  

3.2.1.a) Fara Vyšehorky

     Na faře ve Vyšehorkách otec František žije spolu se svou hospodyní

paní Josefkou. Ta je jeho oporou a dobrou duší celé farní domácnosti.

Faru obývají porůznu ještě jiní další lidé, které sem zavál osud víceméně

náhodně, nebo kteří cíleně vyhledali duchovní nebo hmotnou pomoc otce

Františka. Jsou mezi nimi bezdomovci, čerstvě propuštění vězni, budoucí

vězni, lidé závislí na alkoholu a drogách. Jsou to lidé na okraji společnosti,

zapomenutí, ale jak vypráví paní Josefka57, někdy jsou mezi nimi i známé

osobnosti  (jejichž  jméno  zde  z  důvodu  ochrany  jejich  soukromí  není

uvedeno). Pro ně pro všechny jsou dveře fary ve dne v noci otevřeny.

     Všichni, kdo jsou právě na faře přítomni, obyvatelé i návštěvníci, se

schází v čase oběda v jídelně, v jejímž středu je velký stůl. Štědrost farní

kuchyně bylo možné ověřit osobně metodou zúčastněného pozorování při

57  Příloha č. 2
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společném obědě. Na faře je každý pozván k jídlu, aby se nikdo necítil

vyčleněn od ostatních.  V době mé návštěvy fary byl  „doma“ jen jediný

obyvatel fary, pan H. S panem H. se otec František seznámil v Plzni na

Borech,  kde spolu ve vězení  sdíleli  osud kriminálních živlů.  Pan H.  za

jistou  trestnou  činnost  a  otec  František  za  šíření  samizdatu.  Otec

František s Josefkou panu H. od té doby nezištně pomáhají,

     Ačkoli mu již vícekrát pomohli zajistit slušné samostatné bydlení, které

později opakovaně lehkomyslně pozbyl, nelámou nad ním hůl. Snaží se

ho motivovat ke smysluplnému životu. Pomoc se ale samozřejmě netýká

jen pana H. Podobných lidí, kteří se opakovaně vrací do Vyšehorek žádat

o pomoc, když už nemají jinou možnost, je mnoho. Paní Josefka má s

lidmi  v  sociální  nouzi  bohaté  zkušenosti.  Nikdy  jim  zde  neodmítli

nabídnout jídlo a čistou postel, ačkoli se vděku většinou nedočkali. Spíše

naopak.

     Otec František potvrzuje, že za svou pomoc vděku většinou nedojde.

Sám říká, že za své chráněnce často platil vysoké dluhy ze svého. Také

často bylo něco na faře ukradeno, ale otec František zastává názor, že

člověk je  vždy cennější  než věci  a peníze.  Pomáhá nezištně,  odpouští

vždy s nekonečnou trpělivostí, žehlí průšvihy svých přátel na policii, znovu

se ujímá těch, kdo promarnili už svou druhou i třetí nebo bůhví kolikátou

šanci.

     Na faru do Vyšehorek jezdí mnoho hostů. Jsou to třeba přátelé otce

Františka, bývalí disidenti. Je také nezřídka vyhledáván lidmi hledajícími

duchovní cestu. Dalšími návštěvníky jsou i novináři a různí zvědavci, kteří

se zajímají o příběh pátera Františka. Ne vždy má otec František s těmito

lidmi  nejlepší  zkušenost.  Bohužel  senzacechtivým bulvárním novinářům

se nevyhnou ani zapadlé Vyšehorky. Otec František se ale na podobné

problémy dívá s nadhledem, ačkoli je možné vnímat, jaké těžkosti musel

kvůli těmto mediálním hyenám překonávat.58

     Při domácích pracích někdy pomáhají ostatní obyvatelé. Paní Josefka,

která zde tráví s lidmi nejvíce času, se je snaží motivovat k práci a pomoci

jim upevnit pracovní návyky, které životem na ulici nebo ve vězení ztratili.

Někdy  to  není  jednoduché  a  tak  se  naučila  na  nejistou  pomoc  příliš

nespoléhat.  Přesto svou snahu nevzdává.  Pan H.,  který na faře obývá

téměř  stále  pěkně  zařízený  pokoj,  pomáhá  na  zahradě,  v  domě  i  při

58  Příloha č. 1
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starostech o jiné příležitostné obyvatele. Pan H. se do hovoru dává nerad

a raději se plaše vzdálí. Historku o dobrodružné cestě pana H. do Ameriky

a zpět se pan H. rozhodne nekomentovat.

3.2.1.aa) Inspirativní podněty pro sociální práci

     Stále otevřené dveře, štědrost,  velkorysost,  soucit  a milosrdenství,

neformální  společenství  se všemi,  ale  i  pracovitost,  vysoké nasazení  a

obětavá služba. Tak by se dali vyjmenovat hodnoty, které je možné na faře

ve Vyšehorkách pozorovat na každém kroku a při každé činnosti. Fara,

která není místem, kde se evidují křty a pohřby. Ale je místem, kde se

setkávají lidé spolu i s Bohem. Evangelium, které není jenom slovem na

papíře,  ale  je  žitou  realitou,  je  uskutečněno  v  životě.  Zde  se  naplňují

hmatatelným způsobem slova evangelia svatého Matouše:  „Neboť jsem

hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem na

cestách a  ujali  jste  se  mě,  byl  jsem nahý  a  oblékli  jste  mě,  byl  jsem

nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“

(Mat 25, 35-36)59

3.2.1.b) Ostrůvky Boží milosrdné lásky

     Ostrůvky Boží milosrdné lásky jsou dílem otce Františka a několika

jeho přátel a nadšenců. Iniciátorkou a hlavní tvůrčí osobou celého díla je

paní Marie, spolupracovnice otce Františka v pastorační i sociální činnosti

pro chudé. Jak ona sama tvrdí, bez otce Františka a jeho podpory by se

budování Ostrůvků milosrdné lásky nikdy neuskutečnilo. V současné době

Ostrůvky  tvoří  několik  domů,  které  slouží  lidem  k  bydlení  i  setkávání.

Domy se  postupně renovují  a  stavebně  upravují  k  bydlení  pro  několik

osob. Obytné prostory se staví tak, aby obyvatelé měli dostatek soukromí

a zároveň nablízku své sousedy a pomoc, pokud jí budou potřebovat. Na

stavebních pracích se mohou podílet lidé, kteří zde právě bydlí. Většinou

jsou to lidé se škraloupem a kriminální minulostí nebo bezdomovci.

     V již opraveném domě v Náměšti na Hané žijí lidé s lehkým mentálním

postižením nebo senioři  s  nízkým stupněm závislosti,  kteří  nenašli  pro

59  BIBLE. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: Česká biblická společnost, 1993. ISBN
80-900881-8-X. NZ s. 36

31



sebe vhodné místo v síti sociální služeb. Domy nejsou ani ubytovnou, ani

křesťanskou komunitou, ani sociální službou. Jedná se o jakousi zvláštní

křesťanskou a občanskou iniciativu, která vychází vstříc potřebám lidí v

určité obci nebo lokalitě.

     Příběh Ostrůvků je velice zajímavý. Na počátku byl nápad několika

mladých maminek vytvořit  místo,  kde by se mohly scházet  a  společně

trávit smysluplně čas. Postupně se nápad přeměnil a tak vznikla iniciativa

budování  malých  center,  která  by  sloužila  jako  místo  pro  bydlení  a

setkávání lidí. Jako jakési ostrůvky v moři, kde lidé mohou najít útočiště a

pomoc.  Jak  uvádí  paní  Marie60,  ačkoli  iniciativa  vychází  z  křesťanské

motivace a opírá se o hodnoty evangelia, víra se zde nikomu nevnucuje.

Ostrůvky chtějí být především místem, kde každý najde takovou pomoc,

jakou potřebuje.

     V  Náměšti  se  jedná  o  moderně  a  stylově  zařízený  dům,  kde  je

vybudováno  několik  obytných  buněk.  Všechny  jsou  obsazené  svými

současnými obyvateli. Nedá se říct ani nájemníky, ani klienty, prostě lidmi,

kteří  v nich bydlí.  Kuchyň je společná,  vaří  se většinou pro všechny a

každý  přispívá  tolik,  kolik  si  může  dovolit.  Člověku  atmosféra  evokuje

solidaritu prvních křesťanů, kteří se dělili mezi sebou o svůj majetek.

     Pokud není otec František někde na cestách, v odpoledních hodinách

se schází obyvatelé s otcem Františkem a Marií  ke slavení mše svaté.

Mše  probíhá  v  společných  prostorech,  které  jsou  stylově  zařízené

pohodlným  nábytkem.  Soukromá  mše  svatá  probíhá  v  přátelském

neformálním duchu. Otec František s obyvateli vtipkuje a probírá všední

záležitosti. Katoličtí věřící přijímají tělo i krev.

     Dům se stal domovem a útočištěm pro lidi, kteří se ocitli v různých

důvodů v zoufalé situaci, přišli o bydlení a sociální služby jim nedokázaly z

kapacitních  a  jiných  důvodů  pomoci.  Zde  mají  bydlení,  nové  sociální

kontakty  a  vztahy.  Každý  ale  podle  svého  založení,  ve  svobodě,

neformálně. Křesťanský duch celé iniciativy se zde nepopírá,  ale nikdo

není nucen se stát křesťanem a účastnit se bohoslužeb. Jsou tu lidé věřící

i nepokřtění nevěřící.

     Práce na zahradě a úklid společných prostor je záležitostí dobrovolnou

po vzájemné dohodě. Praktické otázky s obyvateli řeší Marie často, snaží

se obyvatelům pomáhat svépomocí udržovat dům i  zahradu. Dům není

60  Příloha č. 3
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uzavřen veřejnosti, naopak nabízí pomoc místním obyvatelům, kteří se z

nějakých důvodů ocitnou v nouzi. Ubytování zde našla jedna z žen poté,

co se na Marii obrátila sociální pracovnice obce s prosbou, zda by se u

nich  nenašlo  volné  místo  k  bydlení.  Takto  funguje  jeden  z  Ostrůvků

milosrdné Boží lásky.

     Další z Ostrůvku se nachází v Senici. Jde o další dům, který se má

opět stát místem, kde budou moci najít své nové útočiště lidé v sociální

tísni. V době návštěvy zde bydleli a pracovali dva z přátel otce Františka,

oba s  komplikovanou kriminální  minulostí  a  touhou začít  znovu.  Jejich

příběhy jsou různé a přece v něčem si podobné. Tak jako příběhy mnoha

jiných  z  těch,  kterým  otec  František  pomohl  v  jejich  existenční  tísni.

Zkušenost  s  kriminalitou,  bezdomovectví,  dluhy  a  náklonnost  řešit

problémy lahví alkoholu. Nic výjimečného pro místní. Zde je však možné

je  vidět  se  zednickým nářadím v  ruce,  namáhavě  pracující  na  opravě

starého domu. O své kriminální minulosti mluví bez zábran. Chtěli by ji ale

nechat za sebou a žít normální život. Zde mají možnost, zde byli přijati i s

jejich škraloupy a problémy, které si s sebou přinesli.

     Páter  František  s  nimi  jedná  neformálně,  přátelsky.  Není  jejich

vychovatelem nebo  mravokárcem.  Je  jejich  přítelem.  Nechce  jen  dělat

něco pro ně, chce s nimi také trávit čas, chce jim ukázat, že jsou pro něho

cenní, chce „be with them“, být s nimi.

     V přední části domu v Senici se shromažďují věci na dobročinný bazar.

Lidé sem mohou nosit jakékoli různé hmotné dary, oblečení, nádobí a jiné

věci,  které  doma  už  neupotřebí.  První  zákazníci  už  se  čas  od  času

objevují. Paní Marie do budoucna plánuje, že by bazar mohl fungovat jako

zdroj  peněz na pokrytí  části  provozních  výdajů  domu.  Také by poskytl

příležitost  uplatnění  budoucím  obyvatelům,  kteří  by  zde  mohli  dostat

novou šanci  začít  znovu pravidelně pracovat.  Stavební  práce pokračují

pomalu,  ale  postupně  se  interiéry  domu  proměňují,  aby  vyhovovaly

příštímu určení.

     V Litovli žijí další přátelé otce Františka. S peněz dárců a svépomocí se

podařilo v jednom z domů v této obci vytvořit obytné prostory, kde v době

mé návštěvy bydlelo několik lidí. Opět bývalí vězňové a bezdomovci. Na

malém dvorku u domu se na ohništi rozdělával oheň na opékaní buřtů. Pro

místní  je  toto  bydlení  pravděpodobně  jediná  možnost,  jak  se  vyhnout
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životu na ulici. Snaží se žít normální život, najít si práci. Zatím pomáhají

opravovat dům v Senici, kde by v budoucnu mohli mít stálé bydlení oni

nebo jiní lidé s podobnými osudy.

3.2.1.bb) Inspirativní podněty pro sociální práci

     Důraz na individualitu a soukromí, otevřenost pro všechny, otevřenost

vůči  společnosti,  občanská  angažovanost  a  spolupráce,  uplatnění

každého člověka podle jeho schopností a sil. Takové jsou hodnoty, které

může  pozorovatel  vnímat  na  půdě  Ostrůvků  milosrdné  lásky.  Je  zde

neformální přátelská atmosféra a problémy se zde řeší společnou diskuzí.

Všichni se mohou podílet na jejich řešení, ale nikdo k tomu není nucen.

Křesťanská víra, která stojí v základech tohoto díla je jen jakýmsi tichým a

vnímavým průvodcem, nepodbízí se a nevnucuje.

     Společná práce a dlouhodobé úsilí, které přináší svoje ovoce. Šance

na uplatnění pro ty, kteří by těžko hledali místo na běžném trhu práce. Zde

mohou lidé s kriminální minulostí nacházet novou šanci, začít jiný život.

     Je tu člověk, kterému není jejich osud lhostejný, který jimi nepohrdá.

Otec  František  tu  není  jako  dozorce,  vychovatel  ani  jako  sociální

pracovník. Je pro ně jen tak obyčejně, jako člověk pro jiné lidi. Je tu s nimi.

Chce těmto lidem ukázat, že mají hodnotu. Ze solidarity přebývá s těmi,

kteří jsou společností již zavržení, pro kterou už budou možná vždy mít

cejch kriminálníků. On jim ale nabízí přátelství. Od sociálních služeb se

jeho pomoc liší v tom, že je s nimi nejen, když „má směnu“ nebo „je v

práci“, jako pracovníci v sociálních službách. Ale je přítelem stále.

     Jeho  působení  má  také  duchovní  dimenzi.  K  lidem  na  okraji

společnosti  přichází  jako  kněz.  Snaží  se  pomoci  lidem  k  pravdivé

sebereflexi, k vyrovnání se s minulostí, aby mohli pokračovat dál už jinak.

Kristovo odpuštění se tu hlásá skutečně, nikoli jen slovy. Ale realizuje se

prakticky.
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3.2.2. Metoda studia dokumentů

     Součástí podkladů pro tuto bakalářskou práci a významným zdrojem

informací  byly  různé  dokumenty,  především  dohledatelné  internetové

zdroje.  Byly  to  například  články  a  rozhovory,  které  je  možné  nalézt  v

archivu  některých  médií,  například  České  televize,  Českého  rozhlasu

nebo  na  internetových  stránkách  některých  periodik.  Využity  byly  také

veřejně dostupné záznamy Ústavu pro studium totalitních režimů a jiných

institucí, zabývajících se dokumentováním zločinů komunistického režimu.

V neposlední řadě to byly také poutní deníky otce Františka, které psal na

svých poutích, a které vydalo nakladatelství Cesta. V následující kapitole

bude popsáno, co bylo zjištěno studiem zmíněných dokumentů.

     Otec František velice často a rád vysvětluje, jak vlastně začala jeho

práce s  lidmi  na  okraji  společnosti  a  proč  jim zasvětil  svůj  život.  Jeho

příběh je znám nejenom mezi  věřícími,  ale,  právě díky veřejnoprávním

médiím,  také  mezi  širokou  veřejností.  Ta  jej  zná  jako  kněze,  který  se

věnuje Romům, vězňům a lidem na okraji společnosti. Jak už bylo řečeno

v první části této práce, k této činnost se dostal vlastně tlakem politické

perzekuce,  které  čelil  v  době  komunistického  režimu.  Jako  politicky

nepohodlná osoba byl systémem nucen s lidmi na okraji společnosti sdílet

osud kriminálních živlů  a vyvrženců.  Díky tomu, jak říká,  k  nim přilnul.

Především pak k Romům, ke kterým má velice vřelý vztah.

     Záleží mu na tom, aby se společnost zabývala jejich problémy, aby je

nepřehlížela a neodsouvala stranou. On sám se s Romy aktivně stýká a

má  mezi  nimi  mnoho  přátel.  Nebojí  se  jejich  odlišnosti,  ale  naopak

vyzdvihuje pozitivní rysy jejich kulturní identity, kterou majorita přes bariéru

svých předsudků nevidí. Vnímá citlivě narůstající problémy a prohlubující

se propast mezi majoritou a většinou Romů. Jako věrný pastýř, který dá

za ovce svůj život, jim chce zůstávat blízko, pokud jsou ze strany majority

ohrožováni.  Ze solidarity k nim se dokonce přihlásil k Romské národnosti.

     Jako kněz na Romech oceňuje také jejich silnou religiozitu a otevřenost

pro  duchovno.  O  Romech  například  říká:  „Ačkoli  nejsou  nábožensky

vzděláni, mají smysl pro tajemno a pro Boha jako takového. Já mám tu

zkušenost, že žádný Rom není nepřátelský vůči Bohu jako takovému nebo

vůči  církvi.  A  například  ve  vězení,  když  jsem  byl  svými  spoluvězni
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napadán vulgárními slovy, tak Romové ve většině tvořili výjimku a chovali

se ke mně uctivě jako ke knězi. Mně říkali „rašaj“, což znamená romsky

kněz a dokonce mě ochraňovali před fyzickými útoky... oni ke knězi cítí

zvláštní úctu.“61

     Je patrné, že jeho postoj vyrůstá z vlastní bohaté životní zkušenosti,

kterou  má  s  Romy.  Tato  jeho  zkušenost  byla  vlastně  nezamýšlená  a

nedobrovolná: „Já obhajuji Romy, protože mě donutili, abych s nimi byl.“62

Ačkoli  byla  tato  situace  vynucená,  postoj  otce  Františka  k  Romům  je

příznivý  právě  proto,  že  ho  s  nimi  pojí  životní  zkušenost  těch

„nepohodlných“:  „...oni  ve  vězení  jsou  taky  pokládáni  za  něco,  co  je

obtížné a jsou vždycky na posledním stupínku toho lidského hodnocení a

já tuto situaci přijímám jako dar.“63

     Otec nezůstává jen u slov, ale snaží se Romům aktivně pomáhat a

zasazovat se o jejich práva. Zasazuje se také o to, aby byla odstraněna

diskriminace a zlepšilo se postavení Romů ve společnosti a jejich soužití s

majoritou: „...jak je začlenit do majority, aniž by ztratili svoji integritu. Proto

jsem Rom. A moje taková hlavní idea, jak jim pomoct je „být s nimi“. „To be

with“, být s nimi. Dobrá cesta je také „to be for“, být pro ně.“64 Anebo v

jiném rozhovoru znovu opakuje: „V oblasti vzájemného soužití se nabízejí

tři možnosti: Když budeme proti, tedy "to be against", dopadne to špatně.

Další postup je pracovat pro Romy, tedy "to be for". Nejúčinnější je ovšem

být s nimi, "to be with".“65

     Zkušenost s vězením, s útlakem ze strany mocných, ho přiblížila nejen

k Romům, ale i k jiným lidem ohroženým sociálním vyloučením, kterých se

zastává:  „Sám jsem byl svým způsobem bezdomovec, protože jsem byl

vykořeněn z té společnosti, chodil jsem často do kriminálu, a kdyby nepadl

komunismus, tak bych byl recidivista....  a já mám k těm lidem hluboký

soucit, protože vím, co to je, když člověk ztratí domov.“66

    Otec  František  není  sociální  pracovníkem,  tedy  pomáhajícím

profesionálem, který by si vybral tuto profesi a připravil se na ni studiem.

Jeho  motivace  k  pomáhání,  k  aktivnímu  působení  na  změnu  sociální

61   Viz ref. 31
62   Viz ref.  35
63   Viz ref. 19
64      Příloha č. 1 
65  PEČINKA,  Pavel.  Páter  František Lízna na romské pouti.  Nenechte se zatlačit  do ghett.

Blisty.cz.  [online].  7.10.2008©1996-2015  [cit.  2014-12-03].  Dostupné  z:
http://www.blisty.cz/art/43044.html
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situace  člověka  (social  work  makes  a  difference)  vyrůstá  z  lidského

soucitu a hluboké schopnosti empatie. Ta je posílena vlastní zkušeností s

chudobou a s životem v pozici člověka na okraji společnosti.

       Životní filosofie otce Františka se opírá o křesťanské hodnoty jako je

láska k bližnímu a solidarita. Vychází z principu lidské důstojnosti každého

člověka, kterou mu dává skutečnost, že je stvořen Bohem a jako takový

má svou cenu:  „Každý člověk je dítětem Božím.“67 Svou hodnotu člověk

neztrácí, ani pokud se dopustí těžkých zločinů. Otec Lízna je přesvědčen,

že právě za těmito lidmi by měla církev přicházet, aby jim ukázala jejich

hodnotu. Nikoli však s mravokárným hlásáním jediné pravdy, ale jen tak

obyčejně,  člověk k člověku.  Otec Lízna odmítá soudit  kohokoli  za jeho

činy, protože nikdy nemůžeme bezezbytku pochopit jeho životní příběh:

„To je služba těm, kteří jsou na tom nejhůře.... A když jsem se setkal třeba

s doživotním vězněm, kterému mnozí nechtěli podat ruku, tak já jsem mu

podal ruku jako přítel. Protože jsem věděl, že kdybych prožil třeba to, co

on, tak že bych byl na jeho místě.“68

    Ačkoli mluví o křesťanské službě, odmítá se stavět do role mesiáše,

který zachraňuje svět:  „Někdo to považuje za oběť. Já ne. Pro mě je to

radost, mě i to chození do věznic obohacuje, cítím, že mi to otevírá nebe.

Jeden z pouštních otců říká, že dokonalá láska vede k hlubokému soucitu.

Kristus  měl  obrovský  soucit,  dotýkal  se  i  lidí,  kteří  byli  ze  společnosti

vyloučeni i z tzv. rozumných důvodů – např. malomocných. A uvědomme

si, že jeho poslední hovor nebyl s apoštoly, ale s vrahem, kterému slíbil

nebe.“69

    Nestojí o pocty a o pochvaly. Jeho služba je pro něho životním postojem

vyrůstajícím z hluboké víry v  Boha,  jako dobrého Stvořitele  a v  Krista,

který nesoudí,  ale  má soucit.  Podle něj  by mělo být  hlavním posláním

církve být s chudými a zasazovat se o změnu jejich situace. Vůči církvi je

velice často v tomto směru kritický: „Je jen škoda, že v církvi neexistuje

větší vůle angažovat se ve službě lidem na okraji... Kde jinde už by církev

měla  být,  než  na  místech,  kde  je  to  nejvíc  potřeba?“70 Církev  ale

nekritizuje proto, že by jí chtěl poškodit, ale proto, že mu záleží na tom,

aby její  činnost nebyla jen o prázdných slovech a formalizované rutině:

67  Viz ref. 35
68  Viz ref. 19
69  Viz ref. 37
70   Viz ref. 37
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„Kněží  si  velice  vážím,  zvláště těch,  kteří  dělají  službu a mají  na faře

napsáno duchovní služba a ne farní úřad.“71

     Stejně kritický je i vůči společnosti, ve které jsou často na první místo

stavěny materiální  hodnoty,  ačkoli  lidem uniká  smysl  a  hlubší  hodnota

lidského  života.  Právě  u  Romů  nachází  inspiraci  k  jinému  životnímu

postoji, který bychom se podle něj od nich mohli učit: „Taková lehkost žití

a  nelpění  na  majetku.“72 Kdo  je  zde  tedy  ten,  kdo  pomáhá  a  kdo  je

potřebný? Nejsou spíše spořádaní a slušní občané těmi, kteří  potřebují

pomoci  od lhostejnosti,  egoismu a sebestřednosti?  „My potřebujeme ty

chudé.  Potřebujeme se s  nimi  stýkat,  protože  nás obohatí  tím,  jak  se

některých věcí, které považujeme za nezbytné, vzdávají.“73

     Otec František si vůči společnosti servítky nebere: „Naše společnost je

nesnášenlivá... My nejsme schopni přijmout jiného člověka, protože jsme

naprosto  stereotypní.  Kolektivní  způsob  myšlení  nám  sebral  osobní

pohled. Mnohé menšiny jsou diskriminovány.“74 On sám se vymezuje vůči

nenávistným a apatickým postojům a solidarizuje se radikálně: „Ano, já

jsem Rom.“75  A opět zdůrazňuje křesťanské zakotvení svého přesvědčení:

„Kristus se nenarodil v nějakém paláci, ale narodil se ve chlévě. Kdyby

Bůh Otec nechal plynout čas a teď se narodil Kristus, tak se narodil v Brně

v Bratislavské ulici, kde jsou Romové. Nenarodil by se v Continentalu.“76

     Jak často říká, ne vždy se podaří lidem na okraji společnosti pomoci.

Někdy se ani po dlouhém úsilí nedostaví nějaká změna. Není neobvyklé,

že otec František na svou dobrotu dokonce doplácí. Musel se vyrovnat s

ukradenými  penězi  nebo  rozbitým  nábytkem.  Všechno  ale  překonal,

odpustil  a dokázal dát viníkům novou šanci, protože, jak říká, člověk je

vždy cennější, než jakákoli věc: „..tady došlo k tomu, že se tady ztratilo

spousta věcí... To už je úděl té služby....Na prvním místě je člověk, pak

člověk a  teprve  na třetím místě  jsou věci.“77 Za svou pomoc vděk  ani

nečeká,  pomáhá  s  určitou  samozřejmostí  a  přesvědčením,  že  to  má

71   Viz ref. 38
72 ROMEA/RV.  František  Lízna:  Na Romech si  cením toho,  že  nelpí  na  majetku.  Romea.cz.
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smysl: „Já mám dvě dobré vlastnosti asi, za prvé, že jsem pravdivý, to mě

naučil tatínek a za druhé, že jsem soucitný. Takže když někdo ke mně

přijde, tak já k němu pociťuji soucit a neptám se, zda-li toho zneužije a

snažím se tedy to dělat tak, aby mě ten člověk pokud možno nezneužil  A

když mě zneužije, tak si říkám, cennější je ten člověk, než to, co on mi

zebere třeba.“78

     Jeho pomoc je konkrétní a praktická. Není to pomoc nabízená z pozice

moci ani z pozice někoho, kdo potřebuje být středem pozornosti.  Je to

pomoc obyčejná, lidská, nevtíravá. Jako radikální zastánce Romů, vězňů

a  bezdomovců  často  provokuje  k  přemýšlení,  burcuje  z  lhostejnosti  a

bojuje proti předsudkům. „Snažím se pomoct alespoň jednotlivcům. A jestli

jsem Don Quijote? Knihu mám v několika jazycích. Jeho zápas mi byl

vždy blízký. I já se chci stavět za věci, které nejsou obecně přijímané.“79

     Nechce být považován za dobrodince, ale za přítele chudých a těch,

kteří svůj kredit ve společnosti ztratili. Právě díky tomu, že s nimi je jako

přítel,  může pochopit jejich situaci a vidět problémy jejich očima: „Moje

filosofie je, že když chceme někomu pomáhat, tak máme být s nimi, „to be

with“, ne „to be for“ jenom. Pak poznáte ten problém a dovedete pochopit

třeba po pěti letech, v čem ten problém spočíval.“80

     Otec František je tu s chudými a sociálně vyloučenými, cítí to jako

svoje životní povolání81. Právě proto, že byl sám ve vězení, bezdomovcem

a sociálně vyloučeným, ze solidarity zůstává s těmi, se kterými byl nucen

strávit  dlouhé  roky  ve  vězení.  Tak  se  vlastně  paradoxně  komunisté

postarali  o  to,  že  se  i  jako  kněz  dostal  blízko  k  lidem  a  věnoval  se

skutečné službě.  „Od roku 1974 do roku 1990 jsem byl mimo klasickou

duchovní službu a pracoval jsem jako kněz v undergroundu. Hrozně jsem

na to hrdej, ne, že jsem neměl státní souhlas.“82 Útlak a perzekuce jeho

víru a touhu pomáhat nezlomily, ale naopak posílily jeho sociální cítění a

jeho vztah k Bohu: „Kdybych nebyl zavřenej, tak bych nepoznal, jak je Bůh

78   Viz ref. 47
79   František Lízna a jeho lidé na okraji. Odsouzeni.estranky.cz. [online]. ©2015 [cit. 2015-04-

17].
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blízko člověku.“83

3.2.2.a) Inspirativní podněty pro sociální práci

     Pokud se hlouběji zamyslíme nad působením otce Františka, vidíme

opakující se skutečnost, že jeho „styl  pomáhání“ není svázaný nějakým

formalismem. Není to pomoc někoho, kdo se milostivě sklání k ubožákovi

nebo nějakého sebestředného narcisty, který chce na sebe jen upozornit.

Pro  jeho  přístup  k  sociálně  slabým  a  vyloučeným  je  charakteristická

neformálnost  a  obyčejná  lidská  blízkost.  Jeho  motivace  vyrůstá  z

hlubokého  lidského  soucitu  s  trpkými  osudy  druhých.  Je  zastáncem

hodnoty  lidské  důstojnosti,  která  se  týká  každého  člověka,  včetně

nejtěžších zločinců a jiných „ztracených existencí“.

     Jako řádový kněz žijící  v  celibátu má samozřejmě větší  možnosti

(především časové) navazovat hlubší a dlouhodobé vztahy s lidmi, kteří

vlastně nikoho jiného ani nemají. Má možnost být s nimi, v jejich prostředí,

sdílet  jejich problémy.  Chce je pochopit  a chce vidět  svět  jejich očima.

Nepřichází k nim jako mravokárce, ale jako někdo, kde je jejich přítelem a

kdo jim chce pomoci, aniž by z toho měl nějaké výhody. Není limitován

žádnými profesními hranicemi, kterými je omezen každý zaměstnanec v

sociálních  službách  ve  vztahu  ke  svým  klientům.  Jeho  vztahy  vůči

potřebným nejsou  vlastně  ohraničené  vůbec.  Pokud  má dostatek  sil  a

prostředků, pomáhá neomezeně, neokázale, přirozeně.

3.2.3.  Metoda vedení rozhovoru – strukturovaný a nestrukturovaný

rozhovor

     Dalším významným podkladem k napsání této bakalářské práce bylo

několik  vlastních  interview  s  otcem  Františkem,  farní  hospodyní,  paní

Josefkou a zakladatelkou Ostrůvků Boží milosrdné lásky, paní Marií. Tento

třetí zdroj informací vlastně nepřinesl nic příliš nového, spíše jen potvrdil

už zjištěné informace.  V rámci  koncepce výzkumu se tak ukázala jako

přínosná metodologická triangulace, která zvýšila validitu výzkumu.

     Otec František, zvyklý na rozhovory s novináři či historiky, vlastně jen

znovu opakoval svůj příběh. Rozhovor nahraný na diktafon byl částečně

řízený a strukturovaný (otázky byly předem připravené),  byl  v  něm ale

83  Viz ref. 47
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ponechán  prostor  pro  vyprávění  otce  Františka  o  jeho  odporu  vůči

komunistické totalitě. To bylo velmi důležité pro tuto práci zejména proto,

že působení  P.  Františka mezi  lidmi na okraji  bylo  nepřímo způsobené

politickým útlakem.

     Na  otázku,  kdy  začala  jeho  práce  s  lidmi  na  okraji  společnosti,

odpovídá tak,  jako i  v jiných rozhovorech:  „...  když jsem byl  vězněn.“84

Znovu  výslovně  říká,  že  se  vlastně  k  sociální  činnosti  dostal  tlakem

okolností: „Já jsem si tu práci nevybral, byl jsem k ní dotlačen okolnostmi.

Ale  já  jsem ji  dělal  s  láskou,  protože  jsem věděl,  že  to  má  smysl.“85

Zkušenost s vězením a trvalým útlakem ze strany úřadů, ale i zkušenost s

šikanou  ve  vězení,  někdy  ze  strany  i  některých  politických  vězňů,  ho

nevedla ke ztrátě víry a  zahořknutí  vůči  Bohu a lidem.  Naopak v něm

prohloubila víru v Boha, jako toho, kdo je blízko člověku v jakékoli situaci.

     Díky tomu, že prožil tyto těžké věci, se stal člověkem hluboké empatie

a soucitu.  „Podívejte se, ty věci,  které jsou na mně pozitivní,  třeba, že

jsem se  neuzavřel  do  sebe,  do  své  ulity  a  nebyl  jsem agresivní  vůči

druhým nebo že jsem nebyl sobec... tak vlastně, mě napadlo, že jsem měl

náboženský pevný základ...mě ty texty evangelijní vedly k tomu, abych byl

takový. Já to jinak nedovedu vysvětlit.“86

     A znovu později vysvětluje, kde se bere jeho motivace pro práci s lidmi

na okraji společnosti: „...že jsem četl evangelium a tam je, když budete...

máte chodit do věznice  a tak dále. No, tak já jsem to praktikoval. Nic

jiného  jsem nedělal.  Tak  abyste  to  napsala  dobře.  Že  všecky  ty  moje

postoje vychází jenom z evangelia.“87

     Křesťanské  hodnoty,  které  jezuitský  kněz  hlásá,  také  žije.  Jeho

křesťanství není soubor pouček a pravidel, kterými se věřící pod hrozbou

pekelného trestu musí řídit. Je to především zvěst o Božím milosrdenství,

které nemá hranice. Takto pojaté křesťanství otec František hlásá nejen

slovy,  ale  jednoduše  celým svým  způsobem bytí.  A to  navzdory  tvrdé

zkušenosti s perzekucí za jeho náboženské smýšlení. Anebo paradoxně

možná díky ní.  „A když jsem byl ve výkonu trestu, tak mě dávali do cel

uzavřených a tam byli většinou Cikáni. Takže když já jsem teďka člověk,

který má rád ty Cikány, tak je to proto, že mě vlastně ten... ti, kteří mě

84   Příloha č. 1
85   Příloha č. 1
86   Příloha č. 1
87   Příloha č. 1
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věznili, kteří sledovali, jakým způsobem se chovám, mě tímto způsobem

asi přiblížili k těm... k té otázce sociální.“88

     V rozhovoru opět potvrzuje, z čeho vyvěrá jeho vztah k lidem na okraji,

zvláště k Romům.  „Hlavně z milosrdenství. Já jsem poznal pár lidí, kteří

tam byli utiskovaní a byli chudáci a já jsem jim chtěl pomoct. A když jsem

byl mezi Rómy, tak jsem byl velice vděčný, že oni na mě nebyli agresivní a

hrubí. Ale dalo se s nimi hovořit  velice smysluplně. Pak, když jsem byl

souzen už jako kněz, tak bylo naprosto zřejmé, že ti Romové byli něčím

obdarováni nad lidmi, kteří se ke mně brutálně chovali.“89

     Jako křesťan ani jako kněz nestojí mimo život společnosti a zvláště se

zajímá o problémy spojené se soužitím různých kultur. S humorem jemu

vlastním vyjadřuje své sympatie k lidem jiných etnik. Je možné si znovu

všimnout jeho angažovaného postoje.  „Ta různost těch kultur mě právě

fascinuje. Já nejsem člověk, který by... když jedu třeba vlakem a vidím tam

sedět pár lidí a teď je tam Rom a vedle něho nikdo nesedí, tak si právě k

němu sednu. ... nebo Vietnamec, nebo všechny ty odlišnosti... se mi jeví

jako velice důležité, abychom se něco naučili nového. Nebo když vidím

černocha nebo zvláště černošku, tak mám strašnou radost,  rád si  s ní

povídám. Každá jiná pleť mě vždycky zajímá.“90

     Ačkoli útlak, kterým prošel v době komunismu, vlastně neodvolatelně

negativně poznamenal jeho život (znemožnění studia a kariéry právníka,

neustálé sledování, šikana, vězení...), on přijal tuto situaci, nikdy neuhnul

a neustoupil od svých názorů. Šikanou byl vytlačen na okraj společnosti a

lidi, které tam potkal, přijal jako dar.  „Já myslím, že Pán Bůh to tak řídil,

abych já se stal člověkem, který tyto lidi... bude jim pomáhat se integrovat

do této společnosti nebo žít s nimi společně. Já mám rád Rómy, protože

mě zavřeli přímo do stejné cely s nimi.“91

     Svou činnost nějak nekategorizuje: „Já to beru jako pomoc člověku,

aniž bych apeloval nebo dával důraz na tu misijní činnost nebo službu.“92

Vnímá  jednoduše  potřeby  lidí  a  snaží  se  na  ně  nějakým  způsobem

reagovat. Nevadí mu odlišnost těch, kterým pomáhá. Nečeká na to, až se

hříšníci  polepší,  aby jim potom pomohl.  Se svými  někdejšími  farníky v

88   Příloha č. 1
89   Příloha č. 1
90   Příloha č. 1
91   Příloha č. 1
92   Příloha č. 1
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jedné z brněnských farností se dostal do sporu, když bezdomovci odnesli

z  kostelní  kasičky  peníze.  „  No,  tak  co  se  divíte,  tak  on  potřebuje  ty

peníze,  tak  si  je  vezme.  Tak  to  je.  Copak  to  vybíráme  pro  sebe?  To

vybíráme  pro  ty  chudé...“93,  vysvětloval  tehdy  zbožným  věřícím.

Lhostejnost  a  zabydlenost  lidí  jej  trápí  stejně  jako  problémy  jeho

chráněnců.  Přiznává,  že  někdy  jeho  radikální  postoje  jsou  lhostejností

okolí  ještě  více  radikalizovány  a  že  je  v  nich  také  kus  rebelství  proti

všeobecné prostřednosti.

     Sociální  práci  velice  oceňuje.  Ačkoli  jeho  motivace  pramení  z

křesťanské víry, nemyslí si, že by lidé v pomáhajících profesích museli mít

nutně  křesťanské  motivace.  Důležitý  je  empatický  postoj  k  druhému

člověku a ochota pomoci. „Tak nemusí mít víru, která vyvěrá z nějakých

dogmatických  pouček  a  může  být  veden  tím  Bohem  a  může  to  být

opravdu velice lepší  člověk,  než nějaký katolík,  který tu  práci  dělá jen

proto, že má střední školu zdravotní nějakou.“94

      Vůči sociálním službám je ale také kritický a s určitou skepsí se dívá

na  činnost  části  sociálních  pracovníků,  kteří  sice  chodí  pravidelně  do

práce, ale osud jejich klientů je jim vlastně zcela lhostejný.  „Ona tam s

nimi něco chvíli udělá. Řekne, uděláme si teďka koblížky, protože má ráda

koblížky  atd.  … Takže zase je  to  služba,  která vyžaduje soucit  s  těmi

vězni.  Když  tam  je  jen  čistě  formálně  zařazená,  aby  měla  peníze  a

nemusela  ani  moc  třeba  pracovat,  tak  nepracuje.“95,  říká  o  sociální

pracovnici ve věznici.

3.2.3.a) Inspirativní podněty pro sociální práci

     Z jeho postojů můžeme vycítit otevřenost pro druhé a jejich potřeby,

respekt,  partnerský  a  přátelský  přístup  k  lidem.  Taková  pomoc  není

paternalistická, ale pomáhá druhému objevit sama sebe a rozvinout svůj

potenciál. Láska k bližnímu, která nemanipuluje druhé, ale doprovází, je

velkorysá  a  nikdy  se  nevyčerpá.  Za  takovou  pomocí  potom  lidé  sami

přichází,  protože vytváří  atmosféru důvěry a boří  bariéry.  „No,  takže já

jsem vůbec ty lidi na okraji nevyhledával, ty lidi vyhledávali mě a já jsem je

měl rád.“96

93   Příloha č. 1
94   Příloha č. 1
95   Příloha č. 1
96   Příloha č. 1

43



4. Interpretace zjištěných informací - Inspirace pro sociální práci jako

odpověď na výzkumnou otázku

     Činnost otce Františka byla podrobena podrobnému zkoumání. Byly k

tomu použity tři různé metody. Každé ze zvolených metod byla věnována

samostatná část,  ve  které  byly  popsány zjištěné skutečnosti.  V  závěru

každé z těchto částí je shrnutí, které již naznačuje možnou inspiraci pro

sociální práci. Inspirace není něco, co by muselo být v sociální práci nutně

aplikováno a bez čeho se sociální  práce neobejde.  Není smyslem této

práce předkládat nějaké návody nebo vytvářet nějaká pravidla, kterými se

bude sociální práce nadále muset řídit. Smyslem této práce je nabídnout

sociálnímu pracovníkovi inspirativní myšlenky, které může využít pro sebe

osobně i pro svůj profesní život. Následující přehled tedy nabízí odpověď

na  výzkumnou  otázku,  která  zněla:  Jakou  inspiraci  pro  sociální  práci

přináší P. František Lízna svou teologií a svým působením mezi lidmi na

okraji společnosti?

4.1. Koncept „to be with“

     Prvním podnětem k inspiraci je koncept „to be with“. Otec Lízna o něm

hovoří v mnoha rozhovorech s novináři, zmínil se o něm i v interview, které

poskytl  pro  účely  této  bakalářské  práce.  „To  be  with“  -   „být  s“  lidmi,

znamená určitý přístup, které se vyznačuje postojem partnerství, respektu,

uznáním druhého  a  hlubokým porozuměním problému z  pohledu  toho,

komu  chceme  pomoci.  Otec  František  ho  považuje  za  nejúčinnější

způsob,  pokud  chceme  někomu  pomáhat.  Je  alternativou  k

angažovanému  „to  be  for“  -  „být  pro“  druhé,  které  ale  v  sobě  nese  i

moment oddělení se od těch druhých, vymezením se vůči nim, rozdělení

na „my“ (kteří pomáháme) a „oni“ (kteří přijímají pomoc).

     „To be with“ znamená prosté nabídnutí vztahu přátelství, pochopení

situace toho druhého, poznání jeho příběhu. Konkrétní pomoc může být

komplexnější, pojmout šířeji sociální skutečnost konkrétního člověka, jeho

přirozeného prostředí a vztahů. Pomoc není formalizovaná, jedná se spíše

o pomoc z obyčejné lidské nebo občanské iniciativy. Z pohledu křesťanství

se potom jedná o lásku k bližnímu, který je jako příslušník lidského druhu
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a  člen  lidského  společenství  jedinečnou bytostí  v  přírodě i  v  dějinách,

protože je stvořen k Božímu obrazu a je dítětem Božím.

     O přístupech „být s“ a „být pro“ hovoří také sociální nauka katolické

církve, když apeluje na zachování principů společného dobra, subsidiarity

a solidarity ve společnosti  „„Společnost, která chce a zamýšlí na všech

úrovních setrvat ve službě lidské bytosti,  je taková společnost,  která si

klade  jako prioritní  cíl  společné  dobro,  tedy  dobro  všech  lidí  a  celého

člověka. Osoba nemůže nalézt naplnění pouze v sobě samé a opomíjet

své bytí „s“ a „pro“ druhé.“97

     Úskalí konceptu „to be with“ v praxi sociálního pracovníka souvisí s

otázkou hranic pomáhání a lidských hranic v rámci určitého vztahu vůbec.

Samozřejmě není pro sociální pracovníky možné být přáteli se všemi jejich

klienty. Na druhou stranu se ale někdy sociální práce vyprazdňuje a ztrácí

schopnost  působit  na  změnu  klientovy  situace,  protože  je  jen  řadou

formálních  úkonů.  To  souvisí  také  s  přísně  nastavenými  hranicemi  a

rezervovaného  přístupu  ke  klientovi  sociálních  služeb  ze  strany

pracovníků.  Je  vždy  důležité,  aby  si  pracovník  hlídal  svoje  limity  a

předcházel syndromu vyhoření, na druhou stranu pokud mu bude chybět

empatie,  vlídnost  a  obyčejná lidskost,  bude jeho práce jen každodenní

pracovní rutinou.

     Tvrdá zkušenost, kterou musel projít otec Lízna, doufejme, současné

sociální  pracovníky nečeká.  Je  ale  možné se  zamyslet  nad  tím,  jakou

motivaci mají lidé, když pracují  v tzv.  pomáhajících profesích. Někdy je

sociální  práce  obviňována  z  formalismu  a  pojem  „sociální  pracovnice“

vyvolává u většiny lidí spíše obavy a potřebu utéct  „dřív, než si pro nás

přijde Zubatá“98. Přílišný tlak na profesionalitu může způsobit, že sociální

pracovníci  ztrácí kontakt s reálným světem svých klientů, kteří  jsou jen

jakýmisi objekty nebo příjemci péče. Kopřiva ve své knize  Lidský vztah

jako součást profese uvádí, že lidé si například u zdravotních sester cení

především  vlastností  jako  je  vlídnost,  trpělivost  nebo  empatie,  tedy

vlastností, které nějak souvisí se vztahem k pacientům99. Ty jsou u většiny

respondentů ceněny dokonce více, než profesionalita a odbornost.

97   KOLEKTIV AUTORŮ. Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, s.r.o., 2008.  ISBN 978-80-7195-014-1. čl. 165, s. 115.

98   Kolja [film]. Directed by Jan Svěrák. Biograf Jan Svěrák. 1996
99   KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2012. 6. vydání. ISBN 

978-80-262-0528-9. s. 17
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     Sociální služby zřizované v rámci státní sociální politiky kritizuje jako

instituce odcizené člověku, podobně jako František Lízna, např. také prof.

Filipi. Vyzdvihuje tzv. „malé projekty“ jako alternativy k síti registrovaných

sociálních služeb, založené na jiných vztazích než poskytovatel - uživatel.

„Co  však  může,  je  prorockým znamením  malých  projektů  neohroženě

předvést, že to jde jinak, že kompetiční a komerční schéma troskotajícího

sociálního státu nemá absolutní platnost, že jsou nouze, které vyžadují

jiný  přístup,  že  existuje  také  to,  co  katolický  teolog  B.  Häring  nazval

gratuitas,  schopnost  z  daru  žít  a  dar  předávat,  že  ideologie  vztahu

poskytovatel péče-klient je v zásadě chybná, protože vytváří nové vztahy

závislosti, neslučitelné s pravým lidstvím...“100 Tyto myšlenky jistě stojí za

to brát v úvahu při diskuzi etických východisek sociální pomoci a způsobu

její konkrétní realizace.

4.2. Soucit a milosrdenství, které se nevyčerpá

    Další inspirací se může pro sociální pracovníky stát postoj milosrdenství

a soucitu,  který vlastně vždy nějak stojí  v základech každé naší  lidské

solidarity . U otce Františka není soucit postojem někoho „o stupeň výš“,

kdo se sklání k ubožákům pod ním. Ale je to soucit, který rozumí, který se

nepovyšuje  nad  druhé,  nabízí  přátelství  a  partnerskou  spolupráci.

František Lízna není blahosklonným dobrodincem, který se milostivě sníží

ze svých výšin dokonalosti a ideálu k těm, kteří jsou hluboko dole.

     V odborné literatuře najdeme k tématu například tuto myšlenku: „Nyní

by mohlo být zcela jasné, proč se charitativní služba rozvinula v dějinách

lidstva zejména tam, kde žila biblická víra. Vzorem a základem našeho

sklonění se k bližnímu je ono primární a fascinující sklonění se Boha k

nám. Ten, kdo pečuje o potřebné,  strádající  a nemocné v jistém slova

smyslu imituje Boha a zejména Božího Syna.“101 Jestliže se k nám Bůh

sklání,  a  to  zejména v Božím Synu,  který se podle evangelií  narodil  v

lidské chudobě a zemřel mezi zločinci odsouzenými k smrti (dokonce jako

jeden  z  nich,  „s  nimi“),  pak  v  tomto  smyslu  skutečně  František  Lízna

100  FILIPI. Pavel. Teologie a diakonie. In: Teologie a sociální práce. Dvacet let dialogu. Praha:
JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2013,. 2ISBN 978-80-
904681-1-5, s. 19

101   POSPÍŠIL. Ctirad. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství s.r.o., 2002. 
ISBN 80-7192-748-1, s. 16
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„imituje“ Boha velice věrohodným způsobem.

     Boží  Syn,  Ježíš  Kristus,  nepřišel  jako  někdo  mocný,  důležitý  ve

společnosti.,  ale  jako  chudý  syn  dělníka,  který  měl  navíc  celý  život

problémy  s  mocnými  tehdejší  společnosti,  protože  určitým  způsobem

porušoval  kulturní  zvyklosti  své  doby,  když  překračoval  kulturně

podmíněné normy svou láskou k bližnímu (jedl s prostitutkami, celníky a

dalšími hříšníky, přátelil se se ženami apod.). Ježíš Kristus si nezakládal

na nějaké své Božské identitě. Těm, které uzdravoval duchovně i fyzicky a

nabízel novou cestu naděje, nedával najevo svou Boží majestátnost, ale

byl s lidmi jako jeden z nich.

     P.  František Lízna byl  odsouzen ve  vykonstruovaných procesech,

pronásledován za pravdu,  sdílel  život  kriminálníka s vrahy a nejtěžšími

zločinci. On, ve skutečnosti nevinný, zaujal k těm, kteří se těžce provinili,

postoj soucitu, který rozumí a milosrdenství, které dává naději a otevírá

novou šanci. Z kvalitativního výzkumu vyplývá, že otec František, ať už

zamýšleně  nebo  ne,  se  důsledně  vyhýbá  tomu se  vyzdvihovat  nad  ty

„méně dokonalé“. Lidem z nejtěžších věznic podává ruku jako přítel a ze

solidarity k Romům se přihlásil k jejich národnosti. Jako Ježíš nepřišel, aby

soudil a svou slávu zjevil na hoře jen třem nejbližším102, tak ani František

Lízna nevyzdvihuje své „sklonění se“, ale dává ze svého tak, že „pravice

neví, co dělá levice“103.

     Milosrdenství, které nabízí, nemá nějaká pravidla a nemá limity. Otec

František opakovaně přijal ty, kteří mu namísto vděčnosti ublížili, připravili

ho o peníze, o drahé věci. Jistě to pro něho byly těžké situace, a jak říká,

je  potřeba  se  snažit,  abychom  při  pomáhání  nebyli  jen  sprostě  nebo

vychytrale  využiti.  Člověk,  jako  osoba,  ale  má  pro  Františka  Líznu

obrovskou hodnotu jako obraz a dítě Boží a proto je cennější, než věci

nebo peníze. Nám se může zdát takový přístup naivní, ale otec Lízna si je

rizik  dobře  vědom a nečeká,  že  se  všichni  provinilci  změní  v  beránky.

Někdy se v sociálních službách setkáme s chladným přístupem a vysoko

nastavenou  laťkou,  ke  které  potřební  lidé  vláčeni  svými  problémy

nedosáhnou.  Přístup  otce  Františka  je,  dalo  by  se  říct,  radikálně

nízkoprahový.

     Svým jednáním trochu donkichotsky bojuje za lidi, kteří jsou na tom

102  Viz re. 59. NZ s. 16
103  Viz re. 59. NZ s. 49
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nejhůře a kterým je tedy v první řadě potřeba pomoci. Na případu Dušana

Kazdy, o kterém byla řeč v první části práce, který zavraždil kněze Vrbíka,

můžeme vidět, jestli jeho úsilí nese svoje ovoce, či nikoli.

      Sociální pracovníci jistě nemohou disponovat takovou otevřeností pro

každého. Navíc sociální  práce s každou jednotlivou cílovou skupinou si

vyžaduje svoji specializaci a sociální služby mají a musí mít svoje limity.

Přece jen však stojí za úvahu, zda tlakem na profesionalitu, jen jakousi

technickou nebo řemeslnou dokonalost, se ze sociálních služeb nevytrácí

něco  hlubšího  a  jemnějšího,  jestli  se  ve  formalizované  profesionalitě

neztrácí  obyčejná  lidskost.  Přísně  stanovené  hranice  sociálních  služeb

někdy  brzdí,  ne-li  přímo  znemožňují  pomoc  lidem,  kteří  se  do  žádné

šablony pro cílové skupiny jaksi nevejdou, nebo nejsou schopni dodržet

ani základní pravidla sociálních služeb.

     Pokud by otec František, a nikdo by se mu přece nemohl divit, odmítl

ty, kteří za ním opakovaně přicházejí, když jsou úplně na dně, možná už

by mnozí  z  nich  nežili.  Ačkoli  byl  od nich  někdy využit,  vždy je  znovu

přijme, protože vždy je ještě naděje, že tentokrát se jim podaří jejich život

změnit. Je tedy vždy správné v sociální práci stanovovat pevné hranice a

vždy se jich striktně držet?

4.3. Spirituální dimenze pomoci

    Dílo  Ostrůvků  Boží  milosrdné  lásky  může  také  přinést  inspiraci

sociálním  službám.  S  nabídkou  duchovní  pomoci  se  zde  potkává

konkrétní praktická pomoc. V naší společnosti možná takovéto iniciativy,

které  by  byly  jakousi  neformální  alternativou  ke  státem  registrovaným

sociálním  službách,  chybí.  Jsou  spontánní  aktivitou,  která  reaguje  na

potřeby lidí  v  konkrétních  lokalitách.  Jsou jistým způsobem občanskou

svépomocí,  vyrůstající  na  křesťanských  základech,  ale  otevřené  pro

všechny bez rozdílu vyznání nebo názorové orientace. Jsou podpůrnou

sítí pro lidi, kteří se z nějakého důvodu nemohli nebo nechtěli stát klienty

sociálních služeb.

     V tomto duchu hovoří také současný papež František, když zdůrazňuje

sociální rozměr působení církve v dnešním světě: „Duch uvádí do pohybu

nikoli vypjatý aktivismus, ale především pozornost obrácenou k druhému...
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Tato láskyplná pozornost je počátkem pravé starosti o druhého člověka a

plyne  z  ní  touha  skutečně  usilovat  o  dobro.  To  znamená umět  ocenit

chudého člověka  v  jeho vlastní  dobrotě,  ocenit  jeho  způsob bytí,  jeho

kulturu a jeho prožívání víry.“104 Na půdě Ostrůvků Boží milosrdné lásky je

možné vnímat právě vztahy takového charakteru, jak o nich mluví Radost

evangelia papež.  Otec  František  je  člověkem,  který  není  lhostejný  k

sociální nouzi druhých. Ke všem přistupuje s úctou, respektem k odlišnosti

a jejich vlastní identitě. Jean Vanier, nejnovější držitel Templetonovy ceny,

hovoří o způsobu takové vztahu slovy:  „...srdce potkává srdce a člověk

člověka za hranicemi kulturní a náboženské příslušnosti...“105

     

104  BERGOGLIO, Jorge Mario (Papež František). Radost evangelia. Apoštolská exhortace o 
hlásání evangelia v současném světě. Praha: Nakladatelství Paulínky, 2014. ISBN 978-80-7450-
118-0. s. 126
105 VANIER, Jean. Cesta k lidství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-805-8. .s. 64 
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Závěr

     Práce se věnovala životu a dílu jezuitského kněze Františka Lízny.

Cílem  práce  bylo  nalézt  v  jeho  činnosti  s  lidmi  na  okraji  společnosti

inspiraci pro sociální práci. Byl představen jeho životní příběh a pomocí

kvalitativního  výzkumu  přiblížena  jeho  činnost  mezi  lidmi  na  okraji

společnosti.  Interpretace  zjištěných  skutečností  v  poslední  části  práce

potom nabídla odpovědi na výzkumnou otázku.  

     Pátera  Františka  Líznu  jistě  nelze  zařadit  do  kategorie  „sociální

pracovník“. I on sám se důsledně brání takovému označení. Jeho práce s

Romy,  s  lidmi  na okraji  společnosti,  chudými  a společností  zavrženými

vychází z jeho jedinečné životní cesty a zkušenosti.  Díky politické zvůli

minulého režimu se sám ocitl mezi těmi, kdo byli ze společnosti vytlačeni

na okraj,  označeni  jako  nepohodlní  a  nepřizpůsobiví  a  pro  své názory

následně  perzekvováni.  Páter  František  jako  nekompromisní  odpůrce

komunistické ideologie byl vystaven neustálému tlaku a pronásledování ze

strany politické vládnoucí moci.

     Vlastní těžká zkušenost s komunistickým vězením a dalším nátlakem

represivních státních orgánů, zasahováním do jeho vlastních lidských a

občanských  práv  ho  nezlomila.  Naopak  se  díky  ní  ještě  vehementněji

zastává lidí, kteří jsou společností zavrženi, sociálně vyloučeni a kteří už

pro většinu spořádaných občanů nejsou hodni  pozornosti.  Jeho postoje

vyrůstají také z jeho hluboké víry v Boha a z křesťanských evangelijních

hodnot jako jsou soucit a milosrdenství, hodnota lidské osoby a důstojnost

člověka jako Božího dítěte.

     Své křesťanské přesvědčení do důsledku uplatňuje i v praxi, nezřídka

způsobem, který svou radikalitou naráží na církevní zaběhlé struktury a

přímo  či  nepřímo  tak  upozorňuje  na  častou  mělkost,  vyprázdněnost  a

zkostnatělou  konformitu  zejména  katolické  církevní  praxe.  Je  známý a

oblíbený pro svou otevřenost, neokázalost, se kterou přistupuje ke všem

lidem, obzvlášťě rád k těm, kteří svůj kredit ve společnosti ztratili. Jak je

patrné z podrobnější analýzy, jeho působení v řadě aspektů může přinést i

inspiraci  pro  současnou  sociální  práci  a  přimět  sociální  pracovníky

přemýšlet o svých motivacích a způsobu práce s klienty.

     Vnitřní  postoje otce Františka jako soucit  s naší lidskou křehkostí,
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hluboký vztah k Bohu a otevřenost pro naději a krásu, se odráží také v

sbírce jeho básní v próze. Na začátku této bakalářské práce byla báseň

Františkova  spoluvězně  a  přítele,  disidenta  Ivana  Martina  Jirouse.  Na

úplný závěr si dovolím uvést také ukázku z poezie otce Františka Lízny. I z

ní je možné čerpat inspiraci a vnímat duchovní krásu autora. 

 „SKALNÍ ÚTES

 Bratře, soucítím s Tebou, když vidím, jak jsi

za bouře bičován přívaly vod provázenými

hukotem tříštících se vln. Sténáš vklíněn

do vzdorující podnože země a nahoře na slunci

se hřejí právě zrození beránci.“106

                                                             

106   LÍZNA, František. Jak teskná je noc. Brno: Vetus Via, 2014. ISBN 978-80-87422-18-2. s. 13
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PŘÍLOHA Č. 1

Interview s P. Františkem Líznou

13. 3. 2014,  fara Vyšehorky

Otče Františku, myslím, že není třeba Vás dlouze představovat, jste

osoba poměrně známá: Dovolte mi přejít k tomu našemu tématu. Kdy

vlastně začala Vaše práce s potřebnými, s lidmi na okraji?

       Tak, to je totiž… když jsem byl vězněn. Já jsem byl poprvé vězněn,

když  jsem měl  19  roků.  20  narozeniny jsem slavil  ve  věznici,  že  jsem

strhnul rudou vlajku. A za to mě poslali na 7 měsíců do vězení. Já jsem to

strhl  jako na protest vůči  komunismu. Tedy to nebylo vůči  Sovětskému

svazu. Na soudu se totiž ptali, proč jsem tu vlajku strhl. Takže na protest

vůči komunismu, protože jsem říkal, že to není správná ideologie.     

     Přemýšlel  jsem,  kdy  jsem  poprvé  se  stal  antikomunistou…tak

antikomunistou  jsem se stal možná v 10 letech. Když jsem poslouchával

s tatínkem  Svobodnou  Evropu,  to  u  nás  frčelo  doma.  My  jsme  byli

v takovým  domu,  to  byl  přikázaný  prostor.  Museli  opustit  Moravskou

Třebovou, okresní město a byli jsme vykázáni na místo, kde nás hlídali.

Tatínek byl 2 roky v táboře nucených prací, pak ho propustili. Ale byli jsme

pořád  hlídáni.  Tatínek  poslouchal  vždycky  Svobodnou  Evropu  a  Hlas

Ameriky, ty zprávy... byly samozřejmě těžko slyšitelné, protože tam byly ty

rušičky, které to rušily. 

     Pak si pamatuju, to už jsem vyrůstal jako takový…už jsem byl poučen o

té situaci. No a pak, když začaly Slánského procesy, tak to se mnou úplně

otřáslo. Já už jsem vlastně v té době začal být takový antikomunista... tak

jsem  přemýšlel,  kdy  jsem  začal  být  antikomunistou  a  dospěl  jsem  k

názoru, že vlastně antikomunistou jsem byl už... čím dál níž a níž, jsem

snižoval ten věk, kdy jsem se vlastně projevil jako antikomunista… takže...

já jsem byl antikomunistou už v lůně své matky. Myslím to vážně. Nějakým

způsobem jsem takový. 

     Měl jsem velkou úctu k politickým vězňům, už v té době. Jsem byl tak

vyspělý.  Protože  tatínek  mi  třeba  říkal,  že  ve  vězení  je  páter  Rudolf

Vašíček, to je jezuita, který bydlel blízko místa, kde tatínek se narodil a

spolu chodili do školy. Tak já jsem k nim měl obrovskou úctu. Poprvé jsem
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byl ve vězení v Ostrově nad Ohří, kde se sváželi ty vězni, kteří pracovali

na uranových dolech, to už končilo, ta éra...tak tam jsem se dostal v 19

letech.

To jste byl poměrně mladý.

     Mladý no. Tak tam jsem přišel jako naprosto…řekl bych děcko oproti

těm vězňům, kteří  měli  úplně...  tam třeba měli  pětadvacet roků vězení,

takový vysoký tresty. A když jsem byl v tom reálném prostředí toho vězení,

tak tam jsem najednou pochopil, že to není vůbec tak všecko snadné s

politickými vězni. Že se zlomili a hráli to na půlku. Mě tam třeba soudili, že

se nepřizpůsobuji tomu režimu, který tam byl nastaven a... vlastně já jsem

byl úplně z toho šokován, protože to mě nesoudili kriminální vězni takoví

nějací  třeba..,  ale  opravdu političní  vězni  mě tam jako soudili,  opravdu

jsem byl z toho naprosto šokován. A radili mi, máš se chovat tak a tak a

tam byl ten politický pracovník, který to sledoval a...

A to byli vyloženě z těch politických vězňů? Aha.

     A pak tam bylo pár jedinců, kteří byli naprosto nezasažení tím zlomem

a odmítli třeba požádat o podmínečné propuštění na půlku. Protože když

někdo požádal o podmínečné propuštění na půlku, tak většinou se pak

stal agentem STB... to je můj názor. Odešel ven a už byl agentem, byli

naprosto už v jejich rukou. Ale byli lidé, kteří  měli třeba ještě 15 roků před

sebou a řekli: „Ne, nebudu žádat, protože já jsem ve svých názorech stále

stejný“.   Tak když já jsem prošel  to vězení,  tak jsem se vrátil  jako jiný

člověk. Už jsem to nebral tak jednoznačně všechno.

Takže tam jste, dá se říct, narazil na nějaký hraniční lidský situace a

to Vás nějak zasáhlo? Dá se to tak říct?

     No. A já jsem byl  vždycky na straně těch, kteří  byli  perzekvováni.

Protože sám jsem byl perzekvován, tatínek byl perzekvován.

To je zajímavé. A kde myslíte, že se to bere, ten Váš tady ta vlastnost,

stát na straně utiskovaných? Nebo co to je? 

     Já myslím, že je to náboženství, náboženská výchova. Že já...opravdu,

když jsem přemýšlel o tom, jak to se mnou bylo, tak jsem si říkal, že já

jsem neměl nikdy krizi ve víře, naději, lásce k živému Bohu. To vůbec ne.

Ale zároveň můžu říct, že už mám poměrně dost roků, už se blížím k té

věčnosti a vůbec jsem neměl žádné viditelné zjevení Panny Marie nebo

svatého Josefa nebo nějakých těch svatých. Ale zároveň jsem byl tažen
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tou silou a vůbec nikdy jsem nepochyboval, že by... že by nic nebylo. Že

by to byla jenom taková idea vymyšlená. To já mám hlubokou víru, kterou

jsem dostal asi... já nevím, jakým způsobem.

     Jenom bych chtěl říct, že když jsem šel pak podruhý do vězení... Tak to

jsem vlastně byl vězněn za pokus o opuštění republiky. A když jsem byl

odsouzen na rok, tak to bylo poměrně málo, ne... Ty soudci se mnou měli

soucit,  protože  já  jsem  nebyl  takový  nějaký  agresivní  při  těch

konfrontacích se státní mocí. A oni se snažili asi mě soudit co nejméně,

aby to bylo únosné, tak mi dali rok vězení za pokus o opuštění republiky. A

když jsem byl ve výkonu trestu, tak mě dávali do cel uzavřených a tam byli

většinou Cikáni. Takže když já jsem teďka člověk, který má rád ty Cikány,

tak je  to  proto,  že mě vlastně ten...  ti,  kteří  mě věznili,  kteří  sledovali,

jakým způsobem se chovám, mě tímto způsobem asi přiblížili k těm... k té

otázce sociální.

Mluvíte také často o soucitu. Takže dá se říct, že ta vaše práce, nebo

ten Váš postoj vyrůstá z toho soucitu s těmi lidmi?

     Hlavně z milosrdenství. Já jsem poznal pár lidí, kteří tam byli utiskovaní

a byli chudáci a já jsem jim chtěl pomoct. A když jsem byl mezi Rómy, tak

jsem byl velice vděčný, že oni na mě nebyli agresivní a hrubí. Ale dalo se

s nimi hovořit velice smysluplně. Pak, když jsem byl souzen už jako kněz,

tak bylo naprosto zřejmé, že ti Romové byli něčím obdarováni nad lidmi,

kteří se ke mně brutálně chovali. Mi říkali čuráku, zmrde, zkurvysynu...

Ano, vím, že tohle vyprávíte často.  Vy jste tedy byl  tou politickou

šikanou, tím nátlakem prostě donucen být s Romy  …

     ...hnán právě do těch pozic... jako oni věděli, že... oni ve mně viděli

potenciálního nebezpečného člověka,  že politicky ovlivňuji  proti  státu ty

lidi,  třeba po práci,  se kterými  jsem na stejné cele.  Tak někdo,  nějaký

chytrolín řekl, tak dáme ho mezi Rómy, tam může vykládat... Ti zůstanou

vždycky stejní  a sví.  A ono to tak bývá. Romové nikdy nebudou žádat

majetky a tak dál. Nikdy nebudou politicky vystupovat, protože oni jsou

bezprostřední lidé. Mají rádi úplně jinačí systém hodnot. Prodaj všecko,

dostanou peníze, okamžitě to všecko utratí...

Hmm, mají jiné kulturní kořeny...

     Ta různost těch kultur mě právě fascinuje. Já nejsem člověk, který by...

když jedu třeba vlakem a vidím tam sedět pár lidí a teď je tam Rom a

60



vedle  něho  nikdo  nesedí,  tak  si  právě  k  němu  sednu.  Protože  mě  to

zajímá...  nebo Vietnamec,  nebo všechny ty odlišnosti...  se mi jeví  jako

velice  důležité,  abychom  se  něco  naučili  nového.  Nebo  když  vidím

černocha nebo zvláště černošku, tak mám strašnou radost,  rád si  s ní

povídám. Každá jiná pleť mě vždycky zajímá.

Takže myslíte, že to bylo i částečně tlakem těch okolností...

     Nic jiného ne... Já myslím, že Pán Bůh to tak řídil, abych já se stal

člověkem,  který  tyto  lidi...  bude  jim  pomáhat  se  integrovat  do  této

společnosti  nebo  žít  s  nimi  společně.  Já  mám rád  Rómy,  protože  mě

zavřeli přímo do stejné cely s nimi. 

Ale vy jste třeba byl nevinný, ale oni byli třeba opravdu kriminálníci.

     Ale prosím Vás, co je to ale kriminalita u Romů, když oni museli žít...

museli krást, aby uživili svoje děti a tak dále. Za krádeže... tam... spousta

lidí tam sedělo opravdu za úplný blbosti, tak to nelze takhle říct, že to byli

všechno  kriminálníci.  To  byl  ten  systém...  Systém  za  komunistů.  Byli

brutálním tlakem donuceni k tomuto jednání.

Já  to  říkám  trochu  naschvál.  Romové  byli  vždycky  silně

perzekvováni, takže...

     A když byli souzeni Romové, vždycky dostali víc, než by dostal gádžo.

A všimněte si, to nebylo moc vražd mezi Romy. Až samozřejmě na pár

zdegenerovaných  lidí,  kteří  právě  byli  odebráni  od  svých  rodičů,  v

dětských  domovech  byli,  třeba  mám  případ  toho  P.,  kterého  mám

nesmírně rád. Mám s ním obrovský soucit, škoda, že tady není. Tak ten

byl odebrán... matka ho porodila v porodnici v Karviné nebo tam  někde,

nebo v Bohumíně a utekla z té porodnice pryč. On vyrůstal... piplali se s

ním lidé v těch kojeňácích a neměli ho rádi, protože byl malé postavy a

nebyl  moc přitažlivý.  A zamiloval  se,  mimo realitu,  do žen,  protože nic

jiného nebylo... Dívky vyrůstaly spolu. Ale on není homosexuál jako je …

on je transsexuál. Stal se z něho muž. Dneska se jmenuje Patrik. Paja.

Hm... Takových osudů je bohužel asi hodně, no...

     No, ale abych to usměrnil, teď Vám vykládám věci, který…

Ne, to je  moc zajímavý.  Mě hlavně zajímají  ty zdroje nebo kde se

třeba ve Vás bere ta potřeba chránit ty slabší, nějakým způsobem se

solidarizovat s těmi lidmi...

     Mě Pán Bůh asi obdařil nějakou takovou vlastností. Protože sám jsem
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byl perzekvován.

A myslíte, že v tom je trochu také jako rebelství?

No, samozřejmě.

Jak Vy sám vnímáte tu svoji práci? Je to pro Vás jako služba nebo

jako misijní činnost? Nebo jako sociální práce?

     No, já to tak nekategorizuji.

Mě by zajímalo, jestli je v tom i ta misijní činnost, ta dimenze šíření

evangelia?

     Určitě, to vyplývá z toho, že člověk má hodnotu. A čím je na tom hůře,

tak  jsem z  toho smutný,  protože vidím,  že  jde  do pekla.  Já  jsem měl

velkou úctu k vězňům, kteří dostali doživotní trest, měl jsem radost, když

mě pozvali. Říkal jsem si, že s těmi mám zvláště mluvit. Já to beru jako

pomoc člověku, aniž bych apeloval nebo dával důraz na tu misijní činnost

nebo  službu,  což  je  můj  nedostatek.  Já  nemám  žádné  schopnosti

vysvětlovat Písmo svaté nebo náboženskou výchovu. Já jsem muž činu.

No, Vy říkáte nedostatek, ale přece takový přístup je v pořádku. Přece

by nešlo dělat nějakou sociální práci účelově s tím, že teda my vám

pomůžeme, ale vy přijmete naši víru...

     No. Já s těma lidma prakticky ani nemluvím...

No ale na druhou stranu si říkám, proč by to nemohlo být spojeno s

nabídkou té víry.

     Ale no právě! Když se setkáme s nějakou ženou, mám na mysli Marii,

která ty lidi táhne k tomu, aby byli pokřtěni, tak se to daří. To je potřeba,

aby každý používal ty dary, který má.

     Teďka mi vynadala, že jjsem jako devadesátiletej dědek oblečenej. Tak

mě to naštvalo. Ale prý jsem takový citlivý, že prý se mám pořádně oblíkat.

Dobrý. Tak co, jedeme dál?

Se kterými lidmi obvykle pracujete? Tedy, to už jste vlastně říkal, že

to vlastně asi nemáte nějak ohraničeno.

     Podívejte, moje práce začala tím, že když já jsem byl... od roku 1974

jsem byl vysvěcen a do roku 1990 jsem neměl státní souhlas. Tzn. já...

včera jsem měl  přednášku tady v Mohelnici  v  knihovně.  Tam mi  jedna

žena říkala, že jsem známej a že bohužel jsem neměl státní souhlas. To je

špatně řečeno. Opravdu napište: Je šťastný, že od roku 1974 do roku 90

neměl státní souhlas. Protože díky tomu jsem pracoval  mezi lidmi. 
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     A několikrát... když jsem byl už jako kněz, jako teďka, tak jsem viděl ty

unylý obličeje, který se na mě dívaly... že tam mluvím s Cikány a vězni, že

tam jezdím, že jsem je  bral do sakristie a mluvili se mnou. A už proti mně

brojili, protože jsem se nechoval patřičně, ne.. že jsem je nechával spávat

v  kostele  tam  nahoře,  nějaký  opilce...  a  dával  pozor,  aby  je  nechytli

kostelníci ráno, kteří proti mně brojili, protože pořádali ty sbírky tradiční a

dávali se tam do mísy peníze. A oni říkali: „Co když ten člověk tam jde

jakoby dávat peníze a místo toho ty peníze ukradne?“ No tak, co se divíte,

tak on potřebuje ty peníze, tak si je vezme. Tak to je. Copak to vybíráme

pro sebe? To vybíráme pro ty chudé. Tak jsem to tak zdůrazňoval. Oni mě

neměli rádi... Oni mě z toho kostela vypudili prakticky. No takže já jsem

vůbec ty lidi na okraji nevyhledával, ty lidi vyhledávali mě a já jsem je měl

rád.

A jak to vlastně začalo, jak na Vás přišli, ti lidé?

     No, protože já jsem od roku 1974 do roku 90 jsem pracoval jako mimo

duchovní službu. Když je někdo vysvěcen na kněze, tak musí k děkanovi

a tam dva roky s tím děkanem pobývat a ten ho učí, jak má pastorovat, jak

má vypisovat účty a takový ty věci a jak má zapisovat křty a účetnictví vést

a tak dále. A já jsem to vůbec nedostal. A najednou v roce 1989, když padl

komunismus, tak mě ještě nechali pracovat v domově důchodců v Černé

Hoře a na Popeleční středu mě vlastně poslali  poprvé do farnosti.  A já

jsem přišel do farnosti, vůbec jsem neměl žádnou průpravu a musel jsem

tam  sloužit  mši  svatou.  Pak  jsem  dodatečně  zjišťoval,  co  mám  ještě

zapisovat a tak dále. Tak já nemám vůbec žádnou tu průpravu, tak já jsem

za to vděčen...

Že Vás to nezdeformovalo, jo...?

     ...že mě nedeformovali ty církevní tajemníci totiž. Ti byli vedeni, to byli

estébáci. Takže když řekli: „Církevní tajemníku, ten dělá to a to, je velice

aktivní...“, tak mu pohrozil a pak mu odebrali státní souhlas.

Takže Vy jste se s těmi  lidmi  vlastně setkával  a  už  jste jim nějak

pomáhal za doby teda totality.

     No jistě... třeba v nemocnici a v pohraniční a sloužil jsem mši svatou

denně. Zázračným způsobem, když jsem byl na Borech, tak tam najednou

vidím,  že  tam prodávají  macesy.  Veliký  krabice  židovskýho  chleba!  To

vůbec nikde nedostanete v obchodech. A tam ve věznici... přijdu a mám
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dvacet korun poukázku, co jsem nastoupil a vidím, že tam mají macesy.

Tak jsem si nekoupil čaj, ale koupil jsem si macesy, abych mohl sloužit mši

svatou. To je úplnej zázrak. Kdo to tam koupil? Vůbec nic tam neměli, ale

měli krabice macesů.

To je zajímavý.

     To je strašně zajímavý. A to jsou ty... Já jsem se tímto způsobem dostal

do situace, kdy jsem musel ty věci dělat a když mě nutili, abych se vrátil

do toho pohodlí toho kněžského života, tak to jsem odmítl. Čím kdo víc

poslouchal církevní tajemníky, tím méně mohl pracovat a byl spokojený. A

já nechtěl poslouchat církevní tajemníky, kteří vlastně ničili církev. Říkali,

když  budete pokračovat,  nebudete mít  státní  souhlas a nebudete moci

pracovat,  ale..  já jsem si  říkal,  nebudu poslouchat  příkazy,  ale budu to

dělat tajně. Já bych jim řekl, vemte mě státní souhlas, už se na to těším. A

tím bych jim otevřel pusu. A pak by ty kněží přišli opravdu mezi lidi.

Já tady mám potom ještě takové otázky... Často mluvíte o svatých,

kteří Vás inspirovali, jako je třeba svatá Kateřina Sienská. Jaké jsou

tedy Vaše vzory, lidé, kteří inspirovali Vás?

     Ano,  tak  svatý  František...  a  pak  to  byli  další  světci.  Teď  musím

přemýšlet. Svatý Ignác... to je takový pozdější člověk... já k němu nemám

velkou sympatii, protože on byl malé postavy...

Tak tehdy ti lidé byli menšího vzrůstu.

    No  a  právě  Ti  lidé  menšího  vzrůstu  jsou  nebezpeční,  když  maj

napoleonský komplex. Oni vědí, že jsou malí a chtějí to vyrovnat právě

tím, tou aktivitou, že tepají druhé,ne...

Jo, tak to byl i případ svatého Ignáce?

     A jestli jste ještě svobodná, tak neberte si malého muže, protože to

budete mít špatné manželství (myslí to smrtelně vážně).

Dobře, děkuju za doporučení.

14. 3. 2014, Senice

My  jsme  se  včera  dostali  k otázce,  kde  vlastně  berete  inspiraci.

Inspirovali Vás nějací světci nebo jiné osobnosti?

     No tak pochopitelně všecko dohromady. Ale hlavně životní zkušenosti,

které  mě  vedly  k tomu,  abych  pomáhal  lidem,  se  kterými  jsem  teďko
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v kontaktu. Jak jsem Vám říkal, tak jsem byl perzekvován a poznal jsem,

jak Ti lidé trpí někteří, kteří nemají žádnou pomoc. To je hlavní důvod.

     Kateřina Sienská přišla až teď v závěru života, předtím jsem o ní nic

nevěděl. No ale když jste ve vězení a teď jste na cele a teď tam strčí

nějakého člověka, který trpí nějakým problémem psychickým, tak se tím

musíte zabývat. Nemůžete říct,  nech mě na pokoji a chovat se k němu

nějakým způsobem nevraživě. To já nevím, jak bych to řekl. Jak zněla ta

otázka?

Inspirativní lidé pro Vás. V dějinách nebo v současnosti…

     To ne,  to dostanete nějaký už… když dospíváte, tak se setkáte s

nějakými lidmi,  kteří  vás  vedou  k tomu,  abyste  pomáhala  lidem,  kteří

potřebují pomoct. Já myslím, že je to dáno, že člověk k tomu nemůže být

vyškolen  formálně,  tak  jako  když  je  sociální  pracovník…tak  projde

nějakými kurzy a je to věc finančního ocenění nebo nutnosti a pak to podle

toho taky vypadá ta práce, ne?

Někdy ano. 

A kde berete sílu, někdy to třeba muselo být těžký. Jak říkáte, setkáte

se s různými lidmi,  někdo je  třeba opravdu psychicky nemocný…

přece vyjít s těmi lidmi muselo být hodně náročné. Kde jste na to bral

sílu?

     Pro mě bylo rozhodující, že jsem byl v 19 letech zatčen za stržení rudé

vlajky.  A  pak  se  ten  život  ubíral  jistým  směrem  a  byl  jsem  vlastně

nepřátelská osoba. Už jsem byl zařazen do jakési kategorie. Od té doby,

co jsem byl zatčen, tak po propuštění jsem stále musel být zařazen na

místo, které bylo... kádrově ošetřeno. To znamená, já jsem se nahlásil...

třeba kdybych se nahlásil jako na školu, tak by mi bylo zakázáno tam jít.

A kde myslíte, že se bere síla hájit pravdu, nebo se zastávat slabších

nebo vůbec si všimnout těch lidí? Většina lidí řekne, to je kriminálník

a tím ten člověk pro něho končí...  Možná někdo řekne, je to třeba

chudák, ale pojďme od něho dál. Ale Vy třeba jdete k těm lidem a

chcete pro ně něco udělat.

     Já jsem se narodil v roce 1941.. Když jsem už dospíval, měl jsem 11

roků,  tak  to  byla  doba,  která byla  silně  poznamenána tím tlakem toho

komunistického systému. Plno lidí bylo zavíráno. Tatínek byl zavírán a já

už jsem pracoval, abych ten systém nějakým způsobem poškodil. A dělal
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jsem takový různý věci, které k tomu vedly.

Ano. Určitě i za cenu i Vašeho vlastního docela náročného utrpení.

     Ale tak jako, možná, že nějakým způsobem člověk...

Asi jste si možná nepředstavoval, že strávíte nějaké roky v kriminále.

Kde berete sílu? Někdo řekne, vždyť do bych nezvládl. Já bych to

třeba taky mohla říct... 

     Podívejte se, ty věci, které jsou na mně pozitivní, třeba, že jsem se

neuzavřel do sebe, do své ulity a nebyl jsem agresivní vůči druhým nebo

že jsem nebyl sobec... tak vlastně, mě napadlo, že jsem měl náboženský

pevný  základ.  Já  jsem chodíval  na  mše  svaté  každou  neděli,  žádnou

neděli jsme nevynechali. 

     Takže jsem dostal ten dar víry. My jsme chodili do kostela, to jsem

chodil do velkého kopce. Tak jsem byl vytrénovaný, šel jsem do velkého

kopce a rád jsem třeba šel i na takový všední svátky mimo neděli, když

bylo nějaký takový Panny Marie nebo něco takovýho. Chodíval jsem do

kostela.  Tak já myslím, že jsem nabyl  sílu  právě proto,  že mě ty texty

evangelijní vedly k tomu, abych byl takový. Já to jinak nedovedu vysvětlit.

Já  jsem  možná...  proč  se  na  to  tak  usilovně  ptám.  Protože  v

sociálních službách je běžné se setkávat s tzv. syndromem vyhoření.

Hodně se o tom mluví, hodně se s tím i pracuje, je spousta literatury,

jak předcházet syndromu vyhoření. Že člověk si právě má hlídat ty

hranice,  aby nepřecenil  svoje  síly.  Co byste poradil  třeba Vy proti

syndromu vyhoření?

     Podívejte, já jsem 13 roků pracoval po tom, co jsem byl knězem, v těch

zdravotnických zařízeních.  Na operačních sálech jsem například  pokřtil

lidi,  kteří  umírali,  když  jsem  nevěděl,  jestli  jsou  pokřtěni,  tak  jsem  je

podmínečně pokřtil  a podobně. A ten syndrom vyhoření je pro mě jako

naprosto nepochopitelný. Protože člověk nemůže opustit to, co pokládá za

smysl svého života, že má pomáhat.

     Člověk musí získávat sílu od Pána Boha, ale musí se modlit. Musí

člověk vědět,  že jsem po cestě ke konečnému cíli  a  to  je  nebe.  Když

začnu  myslet,  pokukovat,  abych  mě  víc  peněz...,  tak  pak  se  snažím

dostávat na lepší a lepší místo, kde se moc člověk nemusí ani snažit. 

     Nebo když, to bylo tak: Když mě poslali do nějakého ústavu, třeba do

Borotína  mezi  mentálně  postižený  kluky,  tak  tam  byli  dvě  oddělení.
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Přízemí a pak bylo první poschodí. Na tom prvním poschodí byli takový

lehčí  případy a velice to  tam bylo kultivovaný.  Tam byly řeholní  sestry,

které se o ty postižené staraly. Já jsem přišel a řekl jsem, chci jít na to

nejtěžší oddělení. Ne, že bych dělal, že bych se jako snažil ukázat, jak

jsem  dobrý,  ale  já  jsem  cítil,  že  je  potřeba  pracovat  s  těmi

nejpotřebnějšími. Tak já jsem to měl úplně obráceně.

Proč si myslíte, že jste tohleto cítil? 

     To já nevím. Prostě jsem to tak cítil a vždycky bych to tak dělal. A pak

když jsem bydlel v tom... když jsem studoval teologii, tak jsem překládal

matku  Terezu  a  to  mně  nejvíce  pomohlo  a  vůbec  jsem nestudoval  ty

disciplíny,  který  jsme  měli  zvládnout,  abych  měl  jedničku.  Abych  mě

červený diplom, to je uplná blbost! Já jsem to flákal, ale překládal jsem

matku Terezu, protože jsem zjistil, že je to důležitější než to studium. Mám

pravdu? A vlastně zjistil jsem, že to je pravdivý postoj. Tak já nevím, jak

bych to jinak vysvětlil.

     Syndrom vyhoření... člověk musí hledat sílu, aby to zvládl. Musí se tím

zabývat.  Nemůže  říct,  já  už  se  na  to  vykašlu.  Nebo  když  jsem začal

pracovat mezi Rómy, tak mi řeknou lidi, jakou to dělám blbost a úplně se

odvrátí  od té  problematiky.  Tak to  vůbec není  v  pořádku.  Člověk musí

hledat sílu, aby to zvládl. 

A když  ji  nenajde?  Možná  lidi  mají  jinou  výchovu  dneska...  jsou

křehčí.  Nejsme  tak  vytrénovaní...  jako  rozmazlená  postmoderní

generace floutků. Co byste poradil?

     Tak lidé, kteří takto uvažují, a jenom myslí na svoje pohodlí, tak se ta

společnost postupně rozpadne jako Římská říše a barbaři nás převálcují a

tak dále. 

Tak co byste v tomto směru vzkázal? V čem myslíte, že byste mohl

inspirovat  postmoderního sekulárního sociálního pracovníka,  který

nemá  zájem  o  křesťanskou  inspiraci  nebo  víru?   Ale  chce  dělat

sociální práci. V podstatě ta idea je stejná.

     Když někdo má tah k tomu, je naplněn nějakým soucitem k těm lidem,

tak to všecko dělá Bůh Stvořitel, který každého z nás stvořil. A je to dobré,

aby  to  rozvíjel.  Tak  nemusí  mět  víru,  která  vyvěrá  z  nějakých

dogmatických  pouček  a  může  být  veden  tím  Bohem  a  může  to  být

opravdu velice lepší  člověk,  než nějaký  katolík,  který  tu  práci  dělá  jen
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proto, že má střední školu zdravotní nějakou. Nikam se nedostal jinde, tak

musí vykonávat tohle. Asi je to ten hlavní problém, že ty lidi nastoupí do

těch sociálních služeb, protože nemají jiný východisko. Nedostali  se na

architekturu nebo na lékařskou fakultu.

Někdy to tak je.

     No a někteří lékaři jsou opravdu profíci, kteří nemají vůbec soucit s

lidmi apod. Ale některý lékař je velice solidní. Já si pamatuju, když jsem

byl ještě mladý, když jsem studoval na jedenáctiletce, tak tam v Olomouci

byl naprosto výjimečný lékař, oční lékař, který vyléčil nesmírně závažné

zdravotní problémy mnohým lidem a celá Morava k němu jezdívala. On

byl nesmírně zbožný, měl tam řeholní sestry, které mu dělaly ty asistentky.

A když pak museli odejít pryč, tak řekl: odcházím z té funkce, ale protože

byl tak dobrý, tak mu tam tu jednu řeholnici nechali a on dělal opravdu

velice poctivě a krásně tu práci a když měl pohřeb, tak to bylo, jako když

zemře arcibiskup. Plno lidí  tam přijelo. No to je..  To člověk inspirovalo,

takový věci.

Vy osobně,  třeba  ve  Vyšehorkách nebo tady v  tom díle  Ostrůvků

milosrdné  lásky,  který  se  tady  děje,  spolupracujete  s  nějakými

organizacemi  nebo  státními  institucemi,  neziskovkami,  sociálními

službami apod?

     Ale vůbec ne. Já jsem se tady dostal proto, abych pomáhal vězňům.

Na faře,  kde  40  roků nikdo  nežil.  Mě  tam ustanovili  proto,  abych  měl

nejbližší cestu do věznice. To  jsem chodíval pěšky, to je 4 km 800 m od

dveří fary ke dveřím věznice. A když jsem tady žil nějakou dobu, tak jsem

se doslechl, že je tady nějaká žena, která chce budovat takový příbytky

pro ty chudé. Tak jsem řekl, konečně tady někdo takový objevuje, protože

jsem věděl, jak je to důležité. Já jsem hned, jak jsem nastoupil do věznice,

tak jsem věděl, že fara musí být otevřená pro ty lidi, ke kterým přicházeli

do vězení.

Fara musí být otevřená...

     Nonstop. To jsem měl nonstop, dokonce jsem měl otevřený dveře, aby

ty lidi tam mohli chodit. Protože jsem pracoval mezi vězni.. Já myslím, že

ty hlavní impulzy, který jsem dostával, za který jsem teďka jako nějakým

způsobem chválen, tak to je proto, že jsem četl evangelium a tam je, když

budete... máte chodit do věznice  a tak dále. No, tak já jsem to praktikoval.
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Nic jiného jsem nedělal. Tak abyste to napsala dobře. Že všecky ty moje

postoje vychází jenom z evangelia. 

     A teďka, když jsem tady pracoval a tolik překážek se objevovalo a

všelijakých neúspěchů a najednou jsem zjistil,  že je  tady nějaká žena,

která  chce  přijímat  ty  chudé,  tak  jsem říkal,  to  je  výborný.  A to  jsem

nevěděl, že je to Marie. No a pak jsem byl v tom kostele a najednou vidím

Marii, no tak jsem říkal, do prčic, co ty tady děláš. A tak jsme se začali

bavit.  No ale já nejsem vůbec tvůrce těch ostrůvků, to je Marie a já to

říkám otevřeně. Nebo Pán Ježíš.

    Tady totiž přijdou lidi a chvíli se tady zdrží. My jim nabídneme, jestli

nechtějí  jít  pomáhat  budovat  dílo  „Ostrůvky  Boží  milosrdné  lásky“?  A

vezmu je tam a oni tam dělají, pak se opijou a utečou pryč anebo dělaj

nějaký problémy. Ale někteří tam zůstanou delší dobu třeba dva tři roky.

Teďka je tam Míra, to je hodnej člověk, kterej šel ze Slovenska do Prahy

pěšky, že tam bude pracovat. Tak já jsem ho tady zadržel... to jsou takové

příběhy. Já chci, aby se vybudovaly takový domy, kde by lidé tohoto typu

mohli žít.

A ve  vězeňské  službě  jste  se  setkal  s  nějakou  sociální  službou?

Působí tam třeba sociální pracovníci? 

     Tam jsou pedagogové a pak jsou tam sociální  pracovníci,  kteří se

starají  o  potřeby  těch  vězňů,  když  třeba  mají  pár  měsíců  před

propuštěním. Tak jsou na takovým oddělení, kde se učí, aby nešli do toho

světa nepřipravený. Třeba si tam vaří nějaký jídla. No tak to je dobré místo

pro tu sociální pracovnici, protože nemusí nic dělat. Ona tam s nimi něco

chvíli udělá. Řekne, uděláme si teďka koblížky, protože má ráda koblížky

atd. 

     Takže zase je to služba, která vyžaduje soucit s těmi vězni. Když tam je

jen čistě formálně zařazená, aby měla peníze a nemusela ani moc třeba

pracovat,  tak  nepracuje.  Jsou  tam  vychovatelé,  kteří  mají  za  úkol  v

nějakých krizích  toho vězně povzbudit.  A tam každý vězeň,  který chce

mluvit  s  tím  vychovatelem,  musí  se  nahlásit  předem.  Řekne  tomu

vedoucímu toho oddělení, ve kterém je, podle trestů mají horší nebo lehčí

oddělení, a tam napíše požadavek, že chce mluvit s psychologem. No ale

co ten psycholog, přijde třeba 3 týdny potom. 

     Já když jsem přišel do té věznice, tak jsem šel za ředitelem věznice,
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Kohoutkem, který nakonec spáchal sebevraždu po útěku Kájínka. Vyskočil

z  okna,  chudák,  směrem  ke  kostelíku,  který  nechal  taky  restaurovat,

protože  oni  ho  chtěli  zbořit  za  komunistů,  ale  nakonec  to  památkáři

uchránili, je to vzácný kostelík. No, tak jsem tam přišel a řekl, že bych tam

rád pracoval v té věznici a on řekl ano, že bych tam mohl pracovat. A já

jsem řekl, že si to představuju tak, že bych tam měl celu, že bych tam byl

nonstop k dispozici těm vězňům. Že bych tam chodil a spával a tak dál.

A jaký by to mělo podle Vás přínos?

     Když je to svobodný člověk a měl by tam tu celu, tak je mnohem

užitečnější, protože v noci může přijít krize a ten vězeň potřebuje s někým

v noci mluvit. A ne až po třech týdnech.

     Já jsem byl na návštěvě ve věznici v Londýně. Tam chodila po věznici

řeholní sestra sama a hovořila s vězni. A tam byla nonstop služba. Ve dne

v noci tam byli kněží, z různých církví. 

A jaký by byl rozdíl mezi nonstop duchovní a sociální službou? Čím

myslíte, že byste mohl obohatit jako kněz?

     Tak mohl bych jako kněz toho vězně vyzpovídat. A kdyby někdo umíral,

tak ho pomažu olejem a nebo ho zachráním před sebevraždou. Já jsem z

toho měl problémy, že jsem se s vězni setkával a vždycky mě to omezovali

časově  a  nemohl  jsem s  nimi  probrat  tu  věc  důkladně.  To  nešlo.  Ale

kdybych tam byl trvale, tak bych tam mohl chodit po tom oddíle a zůstávat

s těmi vězni. Jenomže oni řekli, že ne. Ředitel řekl, že to zatím vůbec není

možné  z  bezpečnostních  důvodů,  tak  to  samozřejmě,  že  se  musí

respektovat ta nařízení. 

     Tak on mi řekl, že mě přijmou na poloviční úvazek. A co mě úplně

překvapilo, že budu dostávat plat jako bakalář, protože mám vzdělání. Tak

já  jsem  byl  skutečně  překvapen,  protože  jsem  myslel,  že  tam  budu

zadarmo pracovat. Ale když mi to nabídl, tak jsem mlčel, jsem říkal dobrý,

dostanu peníze. 

Takže ta přidaná hodnota, kterou vy nabízíte, je ta duchovní služba.

Tu sociální pracovník vlastně nabídnout nemůže.

     Tak, kdo může odpouštět hříchy... při zpovědi může dojít k úlevě. Ale

jsou různý formy zpovědi.

A když jste se setkal přímo v terénu se sociálními pracovníky, jak to

hodnotíte? Dalo se s nima spolupracovat nějak?
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      Vůbec né. Prakticky jsme byli odděleni. Já jsem byl teda často trpěn,

ale vůbec jsem nebyl přijímán s otevřenou náručí. Až na výjimky. Některý

dozorci mě tam měli rádi. Ale jinak byli pro ti mně agresivní. A když chtěl

nějaký vězeň se mnou mluvit,  tak musel  mít  odvahu se ke mně vůbec

hlásit. Protože vězeň, když chce vyjít z cely, napíše si žádanku, že chce

mluvit s knězem. A ostatní vězni, je jich tam 20 na cele začnou rebelovat a

řeknou, ty jseš slabej kus, jdeš za farářem a dělají si z něho posměšky

atd. 

     Třeba jeden si ode mě donesl takový dřevěný křížek, postavil si ho nad

postel a tam ho měl. Malinkatý křížek. A teďka nastalo špatné období, kdy

vězni neměli peníze a měli nedostatek kuřiva, tak tam nastalo napětí. A

ten jeden king toho prostoru, se začal tomu vězňovi vysmívat, strhl mu ten

křížek, počural ho a hodil do kamen. Tak takový jsou situace, a člověk tam

má být jako kněz, aby pomáhal těm vězňům, aby se třeba začali modlit. 

     Ještě mi nadávali, že jsem zmrd, tak já jsem velice tím trpěl. Ale teď,

kdybych byl ve vězení, tak bych řekl, chlapče pozor, to urážíš... já nejsem

čurák, já nejsem zmrd, já jsem dítě Boží. To by koukal jako blázen, co to je

za blázna a pozor, ty když mě nadáváš, tak ty jsi taky dítě Boží, ale ty to v

sobě zabíjíš. To by byl dobrej apoštolát, ne?

To asi nedovedu posoudit, možná ano. A myslíte si, že by bylo dobré,

kdyby  duchovenská  služba  více  spolupracovala  se  sociálními

pracovníky ve věznicích? Že by to mohlo přinést něco dobrého?

     Tak samozřejmě. Každá spolupráce přináší užitek, člověk se nemůže

nechat  atomizovat.  Když  se  setká  s  nějakou  vulgaritou,  tak  to  musí

protrpět a na toho člověka... Když se modlí Otčenáš, tak může lhát, když

se modlí „odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“, a

přitom má s sobě plno zlosti vůči manželovi, kterého si vzala a nechce mu

odpustit. Třeba.

A tady ty Ostrůvky milosrdné lásky... Dovedete si představit nějakou

spolupráci  i  třeba  se  sociálními  službami?  Že  byste  se  mohli

navzájem nějak obohatit?             

     Samozřejmě, kdyby tady byla v Senici taková sociální služba, která

opravdu  pomáhá,  tak  bychom  mohli  samozřejmě  se  spojit  v  nějaké

činnosti. Proč by ne?

Znáte zákon o sociálních službách?
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     To jsou takový předpisy... ono záleží na tom, kdo změnu těch předpisů

dělá, jestli je to člověk, který chce chránit ty lidi od toho, že se ta práce

odflinkne, nebo dokonce, že se tam bude člověk obohacovat,  že může

okrádat ty nemocný nebo ty, kterým je ta služba poskytována... No tak je

to dobrý. 

     Ale když to je jenom taková buzerace, aby se zapisoval každej čin, že

třeba vyčistíme zuby, musí se zapsat do kolonky vyčištěno v tolik hodin...

to je hrozný, no. Oni říkají ti lidé, že jsou přetížení tou administrativou, že

musí všecko zapisovat a že nemají čas na tu službu.

     Já jsem pracoval v Borotíně… Tam jsem pracoval se ženami, jako

jedinej muž. Jsem je koupal ty pacientky a… bylo to strašně namáhavý,

ale tak jsem na to vzpomínal, že to bylo nejkrásnější období mýho života,

kde mě ty nemocný, ty kluci mi čistili boty a já jsem nemusel prakticky nic

dělat, ne (tváří se smrtelně vážně). 

     A ty  ženský přicházely s různými  náladami  do  tý  práce.  Když  se

pohádali s manželem, tak to bylo blbý. A ty nemocní, kteří nedovedli ani

mluvit, tak to vycítili  a začali být nepokojní, načež ta žena, ještě víc se

rozčílila. Já jsem si tu práci nevybral, byl jsem k ní dotlačen okolnostmi.

Ale já jsem ji dělal s láskou, protože jsem věděl, že to má smysl.

Jak  hodnotíte  práci  sociálních  služeb,  v  čem  by  se  měly,  mohly

zlepšit? V čem si myslíte, že byste pro ně mohl být inspirací?

     Nevím. Teď vlastně se sociální služby vydaly tím směrem, že se snaží

získat lehce obslužitelné pacienty, vezmou jim všechny peníze... tak aby

lid byli poctiví a snažili se pomáhat i těm, kteří nemají dostatek finančních

prostředků, což je to, co jsem navrhoval pro Ostrůvky milosrdné lásky. 

     Že máme tam dělat kurzy třeba a jenom za dobrovolné příspěvky. Ne

aby se  muselo  platit  za  nějaké přednášky nebo něco.  A když já  třeba

dávám duchovní cvičení, které spočívá v tom, že v pondělí jedu na svatý

Hostýn a do soboty tam přednáším. Nežádám žádný peníze. Někdy mě

lidi vyberou obrovský peníze, ale nedostávám vůbec žádný fixní plat nebo

něco takovýho. Pro některé lidi je tam ale drahé ubytování, takže někteří

chudší  lidé  tam  nemůžou  jet.  Tak  já  bych  naléhal,  aby  to  bylo  za

dobrovolný  příspěvek.  Lidi  by  dávali  určitě  aspoň  to,  co  dávají  teďka.

Někteří by dávali možná i víc. 

      Každý z nás, ať je to kněz nebo není, má pokušení využívat situace a
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získávat co nejvíce peněz za co nejméně práce. To je lidské chování a je

to pro všechny lidi stejný a musíme proti tomu bojovat, protože ďábel nás

pokouší,  abychom vytěžili  co  nejvíce  z  toho,  co  lze.  Tak to  je  pro  mě

důležitý,  aby  tyto  věci  se  hlídali,  aby  člověk  věděl,  že  zadarmo  jsme

dostali, zadarmo máme zas dávat. Když budeme těžit z chudoby, z bolesti

chudých lidí, nemocných lidí, tak to je znamení toho, že nežijeme z Božího

Ducha. Musí se to ohodnotit tak, aby se na tom moc nevydělávalo. Něco

se může vydělávat, ti lidé, co tam pracují, nemůžou dělat úplně zadarmo.

18. 9. 2014, fara Vyšehorky

Ještě  bych  se  vrátila  k  té  otázce,  co  dělat,  když  při  pomáhání

narazíme  na  naše  vlastní  hranice.  Sociální  pracovníci  jsou  někdy

vyčerpaní. 

     Když je někdo vyčerpaný, tak to dělá blbě. Musí se to dělat tak, aby to

člověk nepřervalo. 

A jakou byste dal lidem radu k tomu? 

     No, tak když jsou mladí lidé, třeba se nadchnou pro Romy, pracujou

chvíli  s Romy a pak se na to vykašlou, protože Romové je podvedou. A už

jsou z toho uplně paf a pak jsou nejenom nepoužitelní pro práci s Romy,

ale jsou proti nim přímo. To jsou velice časté případy. To musí být opravdu

kvalitní lidé, nemůže to být nějakej takovej jenom idealista, kterej si myslí,

že udělá díru do světa nebo s nima bude tancovat. V hospodě se opijou a

tak dále. To vůbec není možné. To musí být opravdu solidní lidé. 

     Já teďka jedu na romskou pouť, teďka v sobotu a už tam jsem jenom

taková okrasa. Já už s Romama skoro nemůžu pracovat, protože já jsem

už starý. Do prčic, 41. ročník jsem. A pořád někdo po mně chce, abych

pomáhal Romům, to vůbec není možné už. Teďka slyšíte, jak mě Rom...

Kvůli  Romům  mám platit  2000  korun  a  je  to  naprosto  šílená  situace,

protože vícekrát jsem platil účty, které vůbec nejsou ani reálné.

Tady bychom se asi dostali  spíš k otázce hranic ve vztahu k těm,

kterým pomáháme.

     Musíme vědět, proč to děláme. Jestli  to děláme kvůli svojí kariéře.

Teďka se stalo, mohla jste číst v Blesku, nebo ještě něco horšího, Aha!

nebo něco, prostě naprosto bulvární tisk a tam mám fotografii, můžete se

podívat  na to,  velkou fotografii,  jak jsem pomáhal  Renému Líznovi.  Já
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jsem vykládal s tím novinářem, jsem mluvil otevřeně. Vůbec jsem nevěděl,

že je to novinář, on měl diktafon a natočil to a vydal to na druhý den...

Vy jste ni nevěděl, že to nahrává?

     Vůbec ne. Já jsem mu říkal, ať vás nenapadne něco s tím dělat. Ještě

jsem mu to důrazně říkal... a říkal jsem mu, že jsem byl naprosto zničenej,

že jsem chtěl skočit ze skály, protože jsem to nemohl zvládnout. To byl rok

1995... takovou dobu s nima dělám. Jsou věci, který bych nikdy neřekl,

kdybych  věděl,  že  to  půjde  do  tisku.  Protože  to  nebylo  korigováno  s

pravdou, jak já to cítím, že to má být. A bylo napsáno, že René říkal, že

jsem ho zneužíval. A že jsem to dělal, kvůli svému vlastnímu... abych byl

populární. Naprostej nesmysl. No a takovým způsobem se jedná s lidmi,

kteří pracují třeba... no samozřejmě, to jsou strašně bolestný věci, který

jsem prožil.      

    Já jsem se tomu zasmál a říkal jsem si, ať si tam píšou, co chcou.

Někteří lidi tomu budou věřit, že su takový chytrák, který jenom chce být

populární, abych měl fotografii v nějakém blbém časopise. Aha! Vůbec to

nečtu, jsem to ani nečetl nikdy.

Já Vám to ukážu ten časopis, můžete se na to podívat. Tam je velká moje

fotografie.

No, tak podívat se můžu.

     No, tak to je ukázka toho, jak člověk musí... Kdybych byl mladší a

kdybych byl určen pro tu službu, protože já nejsem určen pro tu službu. Já

jsem v Tovaryšstvu Ježíšovu. Já jsem pracoval ve věznici na Mírově, kde

bylo  spousta  Romů.  A když  chtěl  Rom se  mnou  mluvit,  tak  jsem měl

radost,  že  aspoň  trošičku  pomáhám  těm  Romům,  který  jsou  chudáci

zavřený. A velice často ty soudci  jim dali  větší  trest,  než by mohli  dát,

protože měli averzi už jako předem. Tak to jsou takový situace.

Asi ano, bohužel. Dobře. Kdybychom se teď nezaměřovali jenom na

Romy, ale mluvili více obecně o sociální práci. Co ještě by se dalo k

tomu tématu říct? 

     Musíme vědět, proč to člověk dělá. Já to dělám z evangelních důvodů.

Já  když  čtu  evangelium,  tak  musím  vědět,  že  mám  bojovat  proti  té

chamtivosti. Matka Tereza třeba...

No právě, tak ta například neměla hranice snad skoro žádné...

     Ano, byla úplně vyčerpaná potom na konci života. Když nemají nějakou
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podporu duchovní, tak se to prakticky nedá zvládnout.

Ano, ale dneska je sociální práce sekularizovaná, většina sociálních

pracovníků je nevěřících, vychází z něčeho úplně jiného. Co pro ně

by mohla být ta inspirace?

     I  u  lidí,  kteří  to  nedělají  z  důvodů  náboženských  nebo  takových

mravních, musí být nějaká motivace, že chtějí pozvednout tu situaci. Ví, že

chudí jsou strašně potřební, a aby neupadli do naprostýho marasmu, tak

se jim má pomáhat. 

Dobře. Teď trochu jiná otázka. Myslíte, že jste někdy udělal chybu?

Poučil jste se z ní? ...při tom pomáhání?

     No jistě, že člověk dělá chyby, člověk je na cestě a může se z toho

poučit. Bohužel, ten, komu pomáháme, pak někdy toho může zneužít a

potom vydírat.  Nějakým způsobem jste v kleštích, ne? Já jsem to přečkal

nějak. 

     Já, když jsem se rozhodoval v roce 1995 co dál, tak jedna z možností

bylo jít na sídliště Chánov a tam bych 10 roků pracoval mezi Romy. A už

bych  byl  mnohem dál,  schopnější  pomáhat,  protože  bych  se  odnaučil

mnohým nesprávným postupům, který jsem si vymyslel, nebo si myslel, že

se  to  tak  má dělat.  Kdybych  10  roků  byl  v  Chánově,  tak  už  bych  byl

schopen se vyvarovat některých chyb, který rozhodně, když začínáme, tak

děláme. Musíme to vylepšovat, tu situaci, abychom se nedostali do nějaký

svízele. …. 

     Ale pak jsem šel do věznice. Tak já prakticky jsem jenom tak snil, že

budu pomáhat Romům, a měl jsem to jako... Já myslím, že kdybych 10

roků  pracoval mezi Romy a měl bych tam jenom byt, kde by nebylo vůbec

nic zvláštního. Tam bych nemohl mít  knihy nebo nějaký nějaký luxusní

věci, protože za měsíc by mně to všecko ukradli. Tak bych tam měl jenom

postel, měl bych tam oltář a tam bych se modlil za ty Romy. A když bych

odjel pryč, tak by tam takový ti úpadkový Rómové, myslím, takový ti, který

jsou  tak  jaksi  degradovaní,  nemají  už  to  romství  kvalitní,  které  je

doprovázelo celý staletí, tak ti by řekli, půjdeme ho vykrást. On má určitě

dost peněz, rašaj, musíme ho vybrat. Ale jak by tam přišli a najednou by

koukali jako blázen, vždyť on tady nemá vůbec nic, je na stejné úrovni jako

my.  A už  by tam příště  nepřišli,  protože by věděli,  že  vlastně tam nic

nezůstalo. Možná by říkali, že je to blázen, ale to by mi nevadilo, protože
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to patří k tomu. Ale takovým způsobem bych chtěl pracovat. 10 roků bych

tam pracoval a určitě za těch 10 roků by aspoň z toho Chánova z těch

malých děcek, aspoň jich pár vystudovalo, aspoň 5 by jich vystudovalo

střední školu nebo třeba i vysokou školu. To je způsob, jakým bych to dělal

já.

Spousta lidí je po letech práce s Romy unavená a jsou frustrovaní už

tím...  že   jim  třeba  ta  generace  dětí  prošla  pod  rukama a  nic  se

nestalo, žijou teď stejným způsobem jako jejich rodiče. Co s touhle

situací?

     Neptejte se mě, ptejte se lidí, který to 15 roků dělali, jestli mají nějaký

zkušenosti. Nevím jak bych poradil. Já jsem si tady vypiplal jednoho Roma

tady  na  Mírově,  jeden  mladý  Rom,  šel  jsem  do  té  rodiny  a  oni  byli

překvapení, se divili, co tam dělám jako gádžo. Dostal se na gymnázium,

vystudoval do třetího ročníku, ale ve třetím ročníku ho vyhodili. Pak jsem

ho dostal do romské školy do Kolína na romskou školu a tam maturoval

jako nejlepší žák, protože ty vědomosti, co nabyl na tom gymnáziu, se mu

už hodily. A začal od prvního ročníku. Pak mohl jít na vysokou školu, ale

nechal toho. Odešel a absolutně se ztratil.

Myslíte si,  že je dobré po čase změnit zaměstnání a jít  dělat něco

jiného jako prevence syndromu vyhoření?

     Já jsem pracoval ve věznici na Mírově a tam říkali, že to člověk musí

dělat 5 let a pak odejít a jít dělat něco jiného. Já myslím, že je to naprosto

nesprávný pohled, protože teprve po 5 letech začnu trochu vědět, jak to

mám dělat. Když je veden dobrým způsobem, tak může tam být celý život

a může to dělat celý život.

Aha, tzn. že může zase zúročit, zužitkovat svoje zkušenosti.

   Musí si ale vytvořit takový systém, aby tam opravdu nezkolaboval, to

není jednoduchá práce.

To rozhodně není. Vy jste také zmínil, že jste jezuita. Jezuité se věnují

například práci se studenty.

     Strašně složitá je situace v české provincii, protože my jsme byli od 50.

let jako přísně sledováni a úplně nás rozložili. Až přišel rok 1989, tak teďka

vstáváme z trosek. A není možný si myslet, že někoho pošleme do ciziny,

tam je  2  roky,  studuje  filosofii,  pak  dva  roky pracuje  tady na nějakým

experimentu, 4 roky studuje teologii, dostane se mu kvalitní vzdělání, pak
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je vysvěcen na kněze, tak aby šel pracovat mezi Romy... to stojí miliony.

Pak někteří ještě odejdou a už se nevrátí. Tak to je složitý.

Ano, takže to, že jste pracoval mezi Romy byla vlastně taková Vaše

osobní cesta.

     Protože jsem byl sám vězněn.

Vy máte na starosti  ale tzv.  sociální  apoštolát  u jezuitů,  pokud se

nemýlím.

     No, aby formálně se zaplnila ta kategorie u jezuitů. Byl jsem určen pro

sociální apoštolát. Já když jsem v roce 90. nastoupil do Brna do kostela

jako rektor kostela, tak já jsem vlastně tam přišel a co se mnou. Já jsem

neměl žádné kvalitní vzdělání. To, co jsem studoval v Litoměřicích, to byl

pětiletej kurz pro....kvalifikovaný kostelník nebo kurz pro ministranty. Tak

jsem chodil do věznice a tím jsem se stal tím, čím jsem dneska. Protože

jsem byl mezi těmi chudými, protože jsem sám by ve vězení, tak jsem byl

pokládán taky za takového... na poslední příčce jsem byl postaven.

     Když jsem byl ve vězení, tak jsem nebyl bonzák. A to bylo to špatné.

Byli  tam  Cikáni,  který  jsem  si  fakt  jako  oblíbil.  A viděl  jsem,  jak  jsou

odlehčení od toho utrpení, protože jsou na to zvyklý. Pro ně to nebyl tak

strašnej problém, být ve vězení. Tak takto jsem se stal tím člověkem, který

dělá  takzvaně  sociální  apoštolát,  aby  to  naše  vedení  toho  řádu  bylo

spokojený. V tabulce zařazený do sociálního apoštolátu. Ale podporu jsem

neměl, protože na to nebyl dostatek prostředků. Já jsem nadával, ale teď

jsem opatrnější,  protože  vím,  že  to  nemůžou  dělat,  ti  jezuité,  to  není

možné. My máme jinačí poslání,  máme intelektuály.  Ale jsou výjimky...i

mezi vzdělanými jezuity. To jsou takový výjimky...

A to jste Vy.

     ...který jsou pro mě příkladem. Třeba Francouz, který stojí za uprchlíky,

dostal  vysoké  státní  vyznamenání  od  francouzské  vlády,  no  a  toto  je

jezuita. Vůbec nemá žádný kolárek, je to úplně jednoduchý člověk. A když

se rozhodoval,  jestli  tam jít  pracovat,  tak generální  představený Arrupe

řekl: „Of course“. To byl generál, kterej byl fantastickej.

No a není ale škoda takovýho „mozku“?

     Ale není. Mozky jsou lidi ješitný, na závěr života už jsou neschopný,

jsou zapšklý, protože proti jejich teoriím se postaví nějakej jinej kněz nebo

dominikán speciálně a hádají se mezi sebou a vůbec k ničemu to není
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vlastně. Promarní celý život. Nedělají žádnou službu. 

     Já jsem napsal generálovi, že je naše povinnost, abychom aspoň jeden

den v týdnu, nejlepší v pátek, pracovali mezi chudými, i ty nejvzdělanější

jezuité. A když to nejde, tak aspoň měsíc aby pracovali mezi chudými. To

jsem  napsal,  mám  to  tady  někde,  poslal  jsem  to  do  Říma.  Abychom

nezahynuli jako Tovaryštvo. To myslím smrtelně vážně. A když to nebudem

dělat, tak nemáme žádnou šanci přežít. Kristus nechodil oblečen v albě po

poušti, chodil bosý. Tam nebyli otisky Addidas bot a neměl berlu a neměl

mitru aby byl vyšší než ti ostatní.

Myslím, že toto všechno je pro sociální práci také velice inspirativní.

Moc Vám děkuji za Váš čas a za rozhovor.
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PŘÍLOHA Č. 2

Interview s paní Josefkou Bilíkovou

13. 3. 2014 Vyšehorky

Vy tady spolupracujete s páterem Františkem už asi mnoho let...

     Já otce znám od roku 68, kdy jsem pracovala na Velehradě. Tam jsme

sháněli  nějakého chlapa a on tam nastoupil.

Jací lidé sem většinou přichází?

     Tak většinou tady chodí lidé, kteří se už nemůžou uplatnit venku. Když

třeba nemají domov a třeba se manželé rozejdou, manželka ostane v bytě

a manžel musí odejít. Tak tady bylo několik těch chlapů, kteří to měli velice

těžké...

     A chovali se, jako... jak to říkat. Takový člověk,  pracoval v kultuře, pak

se rozešel. Přišel sem. Vydal dokonce básně, má vydané. Tady u nás se

choval jako dost pěkně, ale občas se opil, tam dole se porvali s tím malým

H. 

     Třeba rozbili postel nebo něco, ale zase pokračovali, zas byli hodní..

tak  jako.  On  se  omluvil  trošku  ten,  člověk  z  Prahy,  ten  byl  takový

nejslušnější  a  třeba  ten  F.  A.,  ten  tady byl  moc  dlúho  a  mockrát.  On

vždycky  půlroku  vydržel  a  zas  odešel,  protože  měl  rád  ženy,  tak  šel

vždycky za nějakú ženú a ta ho obrala o všecko, a zase se k nám vrátil. Já

jsem s ním jezdila pro sociálku, protože, když bral, tak vždycky přijel bez

sociálky. Jezdili jsme až kdesi někde za Bruntál. Já nevím, kde on to měl

sociálku.

Takže takhle jim i pomáháte vyřizovat ty běžný záležitosti...

    A tady žijí. Tady jim peru, vařím a živím je. Tady mají snídani, oběd,

večeře, vykoupou se, vyperu jim. Tam dole jsou dva pokoje. Tady se mnou

spala babička, která byla nemocná nebo... různí hosté. A teď už mám tolik

roků, že už to nezvládám, tak už jich nepřijímám. Říkám jim, nezlobte se

na mě...není to jednoduché.

A páter František je tady knězem a Vy jste tu tedy farní hospodyně?

     No, já jsem jako taková farní hospodyně. On byl určený pro Mírov, on

tady těm místním lidem moc nerozumí, nemá k nim vztah. On má vztah k

těm takovým postiženým, co k nám chodí, k Rómům, to sú jeho oblíbenci.
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To mimořádně. Tady byl P., který u nás byl už jako holčička. To nevím,

jestli to znáte ten příběh... a jiní. Taky ta E. K., ta tady bydlela a strašně se

mě natrápila. Ta mi kradla. Říkala: „Babko, já to stejně najdu.“ „Jak můžeš

vědět, kde mám peníze?“ „Já jdu po čuchu. Já tě stejně voberu.“ Není to

jednoduché.

Tady na faře s nimi pracuje otec, nebo spíš Vy?

    Tak on ani moc né, on spíš v té věznici, když byl, tam byl 5 roků. To bylo

strašné. To každý den jsme kupovali kávy a ponožky a všechno možné,

peníze jsme neměli sami. Každý den to nosil v batohu na zádech a neměl

tam nic vozit. A já jsem se zlobila, ale on říkal: „Kdybys tam chodila ty, to

bys byla ještě horší. Kdybys viděla na pokoji dvacet lidí. Jednomu tam visí

štangel  salámu a vedle sedí člověk, za kterým nikdo nepřijde, kterému

nikdo nic nedá. Je to Cikán a je tam za to, že ukradl nějakou tašku a tam

ve věznici něco ještě provedl a tam mu přidávají trest, až tam nakonec ten

člověk umře.“

    Tak vždycky takovýmto lidem aspoň chtěl udělat radost. Takže on teho

pro ně udělal strašně moc. Protože sám byl zavřitý, že. Byl tam 5 roků a

nakonec ho vyhodili za to, že pomáhal vězňům a nespolupracoval s těma

zaměstnancema.

     Samozřejmě, to co tady děláme, to se tady nelíbí tomu okolí. Že tady

chodí bezdomovci, tak lidi jsou naštvaní. 

To je bohužel  taková typická mentalita.  Lidi  vidí  bezdomovce jako

někoho, kdo už není ani člověk. 

     No právě. Tady chodí takoví dva bezdomovci staří, to mi říkal H., že

jsou tak špinaví a hrozně smrdí, spí někde na lavičce. A tak tady u nás

bývali často, ale... ještě teď tady nedávno byli, než se oteplilo. Protože oni

majú oba dva důchod, tak jsem chtěla, aby mě dali aspoň 50 rokun na

den,  když jim vyperu,  nají  se,  snídani,  oběd večeře,  svačina,  tak je to

stejně jak nic. Stejně jim ten důchod zůstane. Ale to bylo pro ně moc... Tak

že teda mně nebudou dávat nic, ať jim nevařím. Tak jsem říkala, dobře, to

su  ráda.  Protože  taková  malá  kuchyňka,  kolikrát  se  tam  nemůžu  ani

pohnout. Já už prostě nemám tolik síly... Mohli by jít do Armády spásy, ale

ona je dáma, ona nepůjde. Tak co?

Rozumím, že to není  jednoduché. A nepřipadá Vám někdy,  že Vás

zneužívají?
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     No zneužívají, já to vím. Ale co s nima? Nechat je hladem? Nebo

vyhnat  je?  Nemám tu  povahu,  abych řekla  „ven“.  Já  jsem z  toho byla

špatná, když jsem jim jednou nedala v neděli  oběd a ukázala jsem jim

dveře, protože mi řekli, že mi na jídlo dávat peníze nebudou a budou si

vařit sami. Ale říkala jsem si, musím to vydržet, nic jim nedám. To jsem si

úplně přikázala. A říkala jsem otcovi, ať mi je sem nevozí. On mi je sem

přivezl autem ke dveřím a odjel. Starost zas na mě... Já už nemám tolik

síly, musí se starat zase někdo jiný.

To je škoda, že takový přístup není na farách častější. 

     Když jsme to tady začínali, tak já jsem ještě byla na Velehradě. Tak

jsem vždycky přijela  tady,  přivezla  jídlo,  vygruntovat,  vyprat.  A to  jsme

jednou přijeli a otec otevřel dveře a tam A. F. Klečel na kolenách a prosil.

Říkám: „Jak jste se sem dostal?“ A on nic. Tak jsem vybalovala jídlo, a on

nic. A já jsem říkala: „Jak si to představujete...“ a on, že vlezel oknem. No

a na druhý den otec odjel a mě tady nechal s týma dvouma...

A nebojíte se, když tady otec není? 

     Ne nebojím, já prostě věřím, že nad vším je ta Boží ochrana. A když se

něco stane, tak to bude asi už vůle Boží, že mám končit... Ale jináč se

vůbec nebojím. A tak jsem si říkala, co teď? Když ještě tam byla sakristie a

ty dva lidé tam spali. A ráno otec už byl pryč a já řikám, co teď teda s

vama? Je potřeba poumývat okna a vygruntovat. Moc práce tady. 

A oni vám někdy nabídnou sami pomoc?

    Oni nenabídnou, vůbec ne. To musím já za nimi, říct, že je potřeba

pomoct s tím nebo s tím... ale velice málo pomáhaj. Někdo hraje automaty,

prohraje peníze. Ale říkám si, chudáci lidé. Kdovíco prožil, jaký měl život.

No, myslím, že nemůžeme soudit, ale zase...

     Ano, jakýsi pořádek musí být. Ve všem.

Tak Vám moc děkuji za Váš čas a za rozhovor.
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PŘÍLOHA Č. 3

Interview s paní Marií

Senice 14.3. 2015

Mám  tady  u  sebe  hlavní  osobu  tohoto  díla,  která  tady  všechno

zařizuje, všechno tady má na starost a angažuje se tady, paní Marii,

Marušku... 

Souhlas s rozhovorem udělen ústně, zaznamenán na diktafon.

Kdy tady to dílo začalo?

     Tak začalo to vznikat... Budu to říkat v bodech. Tak setkala jsem se s

Františkem Líznou kdysi v Brně, potom jsme se dlouho neviděli a potom

jsme se setkali s tomto kraji.  A mezitím já jsem se vdala, mám tři děti a

vznikla vlastně taková, taková touha se shromažďovat k dobrým věcem s

ostatními, akorát jsme zjistili, že u nás na farách to nebylo prostě možné z

mnoha důvodů... Kněží dneska toho mají moc, jsou rozlítaní a když třeba

matky s dětmi přijdou na faru a je jich těch dětí víc, samozřejmě rodiny

mají víc dětí většinou, tak je to velice obtížné. 

      Takže první takovej záblesk této myšlenky, opravdu si myslím, vznikl v

modlitbě, že mě to prostě tak nějak napadlo a začala jsem podnikat prostě

ty věci. Tak jedná se o to, že... prodala jsem, když to řeknu jednoduše,

veškerej svůj majetek a koupili jsem dům a začali jsme spravovat. A z toho

majetku, já jsem měla ty peníze, co jsem vlastně získala, tak jsme vlastně

začali spravovat tyto věci. 

     A František hrál nesmírně důležitou úlohu v tom, že s ním jsem vlastně

všechny tyto věci konzultovala. Když mě něco napadlo, tak jsem šla za

ním a řekla jsem mu, Františku, podívej se, co myslíš, bylo by to dobré, jo

a tak dále... A on prakticky jako jediný, kromě mého muže, ale ten se do

toho aktivně nezapojil, tak mě v tom vlastně podporoval úplně od samýho

začátku. Takže to vzniklo s tím, že byla nějaká idea. Potom jsme založili

občanské sdružení, ale ani ne tak jak se to dneska dělá, že oni zacílí a

hned si řeknou, budeme dělat finanční plány a budeme získávat peníze. U

nás to bylo trošku jinak. My jsme chtěli být víc chráněni, aby až k nám

budou  přicházet  lidé  a  budou  se  ptát:  „Kdo  jste  vlastně?“,  tak  my se

představíme jako občanské sdružení.
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Jako fungovat nějak v rámci společnosti. 

     Ano, přesně tak. Abychom nebyli nějaký vykořeněný. Každej by to ani

nepochopil, kdybychom říkali, tak my jsme křesťané. Já bych chtěla říct,

že my jsme od začátku na stejné notě, já jsem říkala, že nechci žádný

takový ty dotace, já bych tím byla strašně svázaná...

Z jakých tedy vycházíte ideí?

     Tak „miluj bližního svého jako sám sebe“, když vidíš nějakého chudáka,

tak  máš ho nasytit,  to  všechno...  to  jsem viděla,  že  to  dělají  i  charity.

Jenomže... já teda s nima spolupracuji a mám k nim hezkej vztah. Jsme

vlastně  v  takovým  propojení.  Ale  viděla  jsem,  že  oni  nemaj  šanci  se

věnovat těm lidem jakoby dál, oni na to nemaj ani čas.

     Ti lidé, když nám přijdou, tak já nejsem schopná jim dát nějaký sociální

programy, ale jsem schopná jim dát to, co chci, abych dostala já, pokud

bych byla v jejich situaci. Tzn. jsem schopná jim dát pěkné ubytování, aby

se cítili přijatí, aby se necítili méněcenní.

     My jsme přemýšleli, jak to nazveme. Nechtěla jsem to nazývat „dům“,

tak jsme vymysleli slovo ostrůvky, jako ostrůvky v moři. Moře je místo, kde

lidi můžou tonout a ten ostrůvek by měla být taková oáza pro ty lidi. To

znamená, my nechceme dávat až tak nějaké takové parametry, jak by to

mělo být. Náš základní ideál je, jak žil  Kristus, vlastně podle evangelia.

Tzn. přijímat ty, kteří jsou na cestě a tak dále, rozumíš, jo?

Ano, myslím, že rozumím.

     Ono to má svůj systém, ale ten systém je zase na základě evangelia.

Ideál je ten, jako když si vezmeš prostě vesnici, tak aby v každé takové té

vesnici byl prostě ostrůvek, kde ti lidé můžou přijít, volně. Tady nám přišli

lidé, řekli „máme babičku, nemůžeme jí dát do domova důchodců, chceme

jí mít blízko. Může být u vás?“. My jsme nevyplňovali žádný formuláře, já

jsem řekla,  dobře,  přijďte.  My jsme měli  vlastně během měsíce pro  ní

pokojíček, my se vlastně o ní staráme a funguje to. Jako člověk k člověku,

není to vlastně nic složitýho A kdyby byla nějak nemocná, potřebovala by

nějakou rehabilitaci, no tak prostě pojede. Ten ostrůvek má být místo, kde

ti lidé volně budou přicházet, ať už jsou to matky s dětma a tak dále.

     Tak v té Senici je prostor, my jsme to to udělali tak, aby to nebylo jenom

pro starý. Ať se propojí mladá generace se starýma. Proč je to dneska tak

oddělený, jenom domovy důchodců, jenom dětské domovy...  Proč? I  ty
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děcka, musí vidět ty starý lidi,  jak stárnou. Takže my jsme tam vlastně

udělali tu klubárnu, bude to vlastně něco jako kavárna. 

     Bude to prostě na principu toho, že ty matky si tam půjdou sednout,

udělají si tam kávu, jako doma, jo. Dají tam do pokladničky třeba dvacku a

oni budou vědět, že ta dvacka slouží k tomu, že přispívá starým lidem na

jídlo. Protože ty staří lidé nedosáhnou opravdu...,ani domov důchodců je

nepřijme. Jako ta situace je dneska taková i v těch sociálních službách,

že... třeba ten pan X, on má strašně nízký důchod. A domov důchodců mu

napsal, splňujete 20 bodů z 68, čekejte až to... Jenomže ten člověk byl na

ulici. Takže nám zavolala sociálka a řekla, máme tady člověka a já jsem

řekla, přivezte ho. My, díky tomu, že nejsme sociální služba můžeme tyto

lidi přijímat, aniž bychom někoho potřebovali. Prostě se domluvíme mezi

sebou, jestli to zvládneme, holky řeknou, jo, přiveď ho, je tam.

     Jo, takže to je taková... já ani nevím, jestli my jsme komunita ve smyslu

komunity, ale  v každým případě ti lidé, co tam žijí, tak se mají rádi, oni si

nevadí, to je zajímavý. Já vyžaduju, aby tam každý měl své soukromí, ne

aby to bylo dva, tři čtyři... když se lidé potom se nemají rádi, když jeden

chrápe, vadí ti to, že jo... jeden má víc peněz... Ne! U nás vlastně ten pan

B., který tam nedává za ubytování vlastně vůbec nic, on nemá ani na to.

Tak tam žije  úplně stejně jako ten,  kdo tam třeba dává mnohem větší

peníze.  A na  toto  my neustále  narážíme,  že  vlastně,  to  je  vlastně  ve

skutcích apoštolů, že ti, kteří mají hodně, ať dají těm, kteří nemají.

     Třeba příklad kdyby tam byl někdo bezdětný s důchodem 10 tisíc,

nemá  děti,  nemá  rodinu,  nemá  se  o  něj  kdo  postarat  a  skončil  by  v

nějakém prostředí nemilém, tak dá mnohem víc, než paní, která bere od

státu úplný minimum. Ale zase jim tam vaří třeba. Takže oni tam žijí úplně

na stejné úrovni. Je to takový vzájemný

     To je taková vize, že přece v každé i v malé dědince, kde ty matky

můžou si sednout...nebo jsou tam lidi, kteří vlastně rádi se budou starat o

ty, kteří tam budou přicházet. A to jsou ty ostrůvky. 

Tak mě k tomu napadá... takže vy vlastně chcete apelovat na něco

jako solidaritu mezi lidmi? Aby si lidi nebyli lhostejný?

     Přesně tak. Já si myslím, že v každým člověku je touha pomáhat a být

dobrý, trochu chceme ty lidi vyburcovat. Ale stává se nám také, že místní

nás nemají  rádi,  že nás udávají,  chodí  na nás kontroly,  ale naštěstí  to
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vždycky dopadlo dobře. Ale já myslím, že dneska je problém ten, že lidi

nemají ideály. Proč vlastně žiju?

     Naše ideály vyrůstají z evangelia. Měl jsem hlad, dali jste mi najíst, měl

jsem žízeň, dali jste mi napít, byl jsem na cestě... kdybych to brala z toho

pohledu zvenčí, ať je tady dům, který slouží tomu okolí. A v tom systému,

který tady v tomto státě funguje, jsou vlastně mezery, které křesťané podle

mého názoru mají vyplnit. Ale na druhou stranu se setkáváme někdy i ze

strany křesťanů některých s takovou reakcí, že nám nepřejí. 

Hmm. V čem si myslíš, že byste mohli inspirovat sociální služby? 

     To nevím, sociální služby asi ničím. Ale lidi,  kteří jsou v sociálních

službách jako jednotlivce... já nevím. Čím já je mám inspirovat? Já nejsem

sociální služba a asi nikdy nechci být.

Děkuji za rozhovor.
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