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Pro všechny
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Cizí slovo VOLONTÉR?
Ahoj, jmenuji se Vašek, je mi 24 let a jsem
volontér v Zátoru. Prožívám tu spoustu
dobrodružství, napětí, legrace, ale je to
často i obtížná služba.
+ Co je to tedy ten volontariát?
Volontariát je dobrovolná služba mladých věřících
lidí, nejméně osmnáctiletých,
především Bohu, mladým lidem, církvi a společnosti. Na
rok přeruší své zaměstnání nebo školu a takto získaný čas zdarma věnují službě
Bohu a církvi. Žijí pak v malých skupinách (po 2 – 4) na
faře a spolupracují s místním knězem. Jejich snahou
je vytvářet živé křesťanské
společenství. Jejich činnost
se soustřeďuje především na
animování volnočasových aktivit věřících i nevěřících dětí
a mladých lidí.
+ Odkud pocházíš a kolik
máš sourozenců?

Pocházím z Jablonného
nad Orlicí z Orlických hor
od řeky Orlice. Sourozence
mám čtyři a všechny je mám
moc rád! Pamatuji si, že jsem
chtěl být nejdříve popelářem,
bagristou a pak pilotem a
kovbojem. Byl jsem členem
klubu Lovců bobříků, který
jsme založili po vzoru Rychlých šípů, ministroval jsem,
kouzlil a jako starší i práskal
honáckým bičem a nyní třeba
stepuji (ne jenom v zimě na
zastávce, ale s takovými speciálními botami po parketu:).

+ Jak ses dostal k volontariátu?
Po základce jsem přemýšlel co dál. Zvolil jsem gymnázium, pak jsem také přemýšlel co dál, zkusil jsem vysokou
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strojní v Praze, no a pak jsem zase
přemýšlel… Naštěstí jsem již nemusel na vojnu. Uvědomil jsem si, že jsem
mladý, svobodný, plný síly - ideální čas
na něco pořádného, na nějakou práci,
akci, která vyžaduje celého člověka a
při které budu sloužit druhým lidem.
Nejsem ten typ, co si hledá holku jen
proto, aby s někým chodil nebo zažil sobecké rozptýlení – takže mám
dost času věnovat se druhým. Také si
myslím, že mládí je velký dar od Boha,
a kdo ho má, může a měl by ho využít
a dokázat hrozně moc.
Přemýšlel jsem o práci v některém
misijním centru v zahraničí nebo v týmu centra života mládeže v Příchovicích. Nakonec jsem si ale vzpomněl,
že jsem někde slyšel o volontérské
službě, tak jsem si našel na internetu,
co to vlastně je, a napadlo mě, že bych
to mohl zkusit. Lákalo mě to, protože to je docela nová věc, taková ještě
„neprozkoumaná“ a nechává dost věcí
na mně, co s ní dál provedu… Přihlásil
jsem se s tím, že když se mi něco nebude „zdát“, tak půjdu od toho…No
a jak vidíte, asi se mi všechno zdálo,
a tak jsem tu!

+ Jak vypadá tvůj všední den?
OK. Takže vstávám tak, abych stihl
kratince říci Bohu „dobré ráno“, oblékl, umyl se a byl v sedm hodin na
společné modlitbě. Ta trvá půl hodiny.
Pak se jdeme nasnídat (jsem tu s dvěma „parťačkami“ volontérkami a otcem Marcelem). Přes den podnikáme
zrovna to, co je na programu. Někdy
jdeme do školy za dětmi učit náboženství a zájmové kroužky, někdy děti
přijdou na faru za námi. Jindy je potřeba se starat o faru, zahradu nebo
kostel. Také připravujeme různé akce
na víkendy, nebo jdeme navštěvovat
staré a nemocné lidi. Ale pokaždé to
je zajímavé a baví mě to. Obědváme
a večeříme. Večer bývá mše svatá a
ještě se večer společně modlíme. Také
mám někdy čas pro sebe, takže stihnu
ještě další věci, které mě baví.
+ Co je na volontérství nejtěžší?
Jak kdy, jak co. Třeba vykládat
něco o Bohu nevěřícím dětem nebo
si s nimi hrát, když je člověk unavený. Někdy zase přijmout názor svého
parťáka týmáka, odpouštět si chyby
navzájem a uznat, že jsem se zachoval
špatně. Pak třeba nenechat se odradit,
když něco nevyjde nebo třeba týden
dojídat jídlo, které zbude po akci. Ale
to jsou všechno věci, které se dají zažít i jinde…
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Pro všechny
Asi přemýšlíte, co je to za cizí slovo, ten VOLONTÉR.
Volontér je mladý člověk, který se rozhodne žít rok
pro Krista, žít rok pro druhé.
Příprava začíná na podzim. Zájemci se
setkávají pravidelně jeden víkend v měsíci. Smyslem přípravy je růst osobnosti a
duchovního života budoucích dobrovolníků a získání potřebných dovedností.
Následující letní prázdniny se koná
měsíční soustředění. Na závěr jsou dobrovolníci rozesláni po skupinách na fary
na dobu jednoho roku.
Během roku služby se dobrovolníci
pravidelně scházejí. V rámci roční přípravy
a roku služby absolvují Studijně-formační
kurz Sekce pro mládež ČBK. Přípravou
projdou i kněží, kteří přijmou dobrovolníky na své fary.
„Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.“
(Mt 25, 40)

Co znázorňuje logo
Ústředním motivem je písmeno „V“ tvořené
křížem a šipkou, které značí volontariát.
Kříž: symbol Krista, Boha, který vše zaštiťuje
a dává smysl.
Šipka: znázorňuje poslání volontérů jít do
celého světa, který je pod ní zobrazen.
Kopeček, na kterém stojí písmeno „V“: může
představovat horizont slunce, a to pak vysvětluje umístění zeměkoule v logu.

Kolik mladých lidí si tuto službu už zkusilo?
První volontéři v rámci tohoto projektu byli vysláni v létě 2002-2003 na jeden
rok na fary do Křečovic (pražská diecéze) a do Pusté Polomi (ostravsko-opavská diecéze) a bylo jich šest. Po roční přestávce se našli další mladí, kteří roční
přípravu skončili v devíti členech. Byli rozděleni do třech skupin po třech. Jedna
skupina je v Ústí nad Labem (litoměřická diecéze), druhá ve Velké Bíteši (brněnská diecéze) a třetí skupinka je v Zátoru (ostravsko-opavská diecéze). Více se
můžete dozvědět na http://volontariat.signaly.cz.

Co na to říká církev?
Biskupové Čech a Moravy
se obracejí na vás, na mladé lidi,
s výzvou, abyste nabídli jeden
rok svého života pro službu
Bohu a církvi. Církev současné
doby potřebuje váš elán, vaše
síly a nápady.

A to jako všechno zadarmo?
Dobrovolník má hrazeno zdravotní pojištění, ubytování a stravu a dostává malé kapesné. Může mu být placeno důchodové pojištění. Služba se řídí zákonem č. 198/2002
Sb. V tomto případě však jde nejvíce o to, že ta odměna se projevuje jako požehnání od
Pána již zde na zemi, ale také jako jistý velký schod, kterým se přibližuješ nebi.

A kdybych tedy cítil, že je to „to pravé ořechové“,
tedy to, co chce po mně Pán, tak co mám dělat?
Máš-li dotazy, nebo o této službě přemýšlíš, ozvi se na tuto adresu:
Sekretariát Sekce pro mládež ČBK, Thákurova 3
160 00 Praha 6 – Dejvice, mladez@cirkev.cz, tel. 220 181 753, 739

Další odkazy
www.sdb.cz/dobrovol
www.jesuits-europe.org/jev
www.misijnidila.cz
Informace
www.dobrovolnik.cz

