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TÉMA

Není povzbuzení ze setkání jen krát-
kodobé? Každý se zase vrací do samoty. 

Ano, vrací, ale zůstávají nám vzpo-
mínky. Z těch vzpomínek se dá žít. 
Před pandemií jsme mívali akcí více, 
jednu až dvě měsíčně. Mezitím jsme 
si volali, posílali maily, posílali fotky. 
V rámci společenství také fungují men-
ší skupinky, které se domluví a někam 
společně vyrazí. Na nějaký výšlap, na 
výlet, zajedou na poutní místo. Jsou 
spolu.

Jak ovlivnila vaší činnost pandemie? 
Co se dá dělat v této době? 

Z naplánovaných akcí se nám v loň-
ském roce podařilo uskutečnit jen 
jednu. Všechny ty naše akce, které nás 
povzbuzovaly, nám teď moc chybí. Kdo 
je doma sám, snadno upadne deprese. 
Zoufale chybí prožitek lásky, dotek, po-
hlazení… Máme stále v provozu kance-
lář ve Zlíně (v areálu bývalého kláštera 
Regina), kde poskytujeme poradenství 
a osobní konzultace. Jinak se nedá dělat 
skoro nic. Píšeme si maily, zavoláme si. 
Pravidelně aktualizujeme naše webo-
vé stránky www.vdovyavdovci.cz, kde 
představujeme veškerou naši činnost 
za devět let působení spolku.

V Bibli je celá řada míst, kde se hovoří 
o tom, že se Hospodin zastane vdov 
a sirotků. Vždy to byla ekonomicky 
ohrožená skupina. Jak je to dnes? 

Je to pořád stejné. Ovdověním ztrácíte 
nejen oporu svého partnera po fyzic-
ké a psychické stránce, ale také po té 
finanční. My ekonomicky vdovám ne-
pomáháme, protože nemáme z čeho. 
Pomáháme jim radou – na který úřad 
se obrátit, jaký formulář vyplnit, kde 
požádat o vdovský důchod. Když jste 
na všechny výdaje sama, tak je to sku-
tečně náročné. Odejde vám pračka. 
Musíte koupit novou. Musíte k zubař-
ce, pro brýle, do lékárny... Další tisíce. 
Ty výdaje stále stoupají. Stává se nám, 
že přijdou zájemci o nějaký náš zájezd 
nebo pouť, kteří na to prostě nemají. 
Tak se domluvíme na splátkách nebo 
jim cenu snížíme. To už se přihodilo 
mockrát.

A jak je na tom v době pandemie spo-
lek? Z čeho financujete jeho provoz? 

Je to náročné. Platíme nájem kancelá-
ře, wifinu, správce webových stránek 
a různé další výdaje. Vychází to tak 
okolo sedmi tisíc měsíčně. Část nákla-
dů nám pomohla hradit dotace z kraje, 
odměna za úspěch v soutěži o nejlepší 
spolek roku a zbytek jsme financovali 
z příspěvků, které se vybraly na růz-
ných akcích. Teď akce nejsou a hledá-
me cesty, jak uhradit potřebné výdaje. 
Jsme vděčni za každou pomoc. Velkým 
darem v poslední době pro nás bylo 
šest tabletů od Vodafonu. Obdarovaní 
pomocí nich překonávají samotu.

Odešli náhle a nečekaně. A scházejí nám
Náhle a nečekaně – čteme stále častěji 
na vývěskách smutečních oznámení 
příčinu úmrtí těch, kteří nás „předešli 
ve znamení víry a spí spánkem poko-
je.“ I to je realita pandemie, v níž se již 
více než rok topíme. Není to jen dlouhý 
čas různých nepříjemných omezení, 
distanční výuky, zavřených papírnic-
tví, restaurací, divadel a kin. Je to také 
čas, kdy si stále více uvědomujeme, jak 
je náš život křehký. 

Více než pětadvacet tisíc bílých křížů 
na Staroměstském náměstí v Praze 
symbolizuje současnou národní tra-
gédii. Za všemi těmi křížky se skrýva-
jí desetitisíce vdov a vdovců, rodičů, 
sirotků a všech, kterým tito zemřelí 
scházejí a budou scházet. Nejdou ni-
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Jste autorkou rozjímání křížové cesty 
pro vdovy. Jak se tato knížka zrodila? 

Texty modliteb poprvé zazněly na Sva-
tém Hostýně. Měli jsme zde setkání 
s otcem biskupem Josefem Nuzíkem, 
s nímž se znám ještě z doby, kdy půso-
bil u nás ve Štípě. Protože bylo chlad-
no, měli jsme křížovou cestu v bazili-
ce. Obrazy jednotlivých zastavení jsme 
promítali na plátno a do toho se četla 
připravená krátká rozjímání. Otec bis-
kup Josef Nuzík mi pak navrhl, aby-
chom to vydali. Tak vznikla „Křížová 
cesta pro vdovy“, kterou vydala Matice 
cyrilometodějská v Olomouci. Může se 
ji ale modlit kdokoliv nejen vdovy. Těch 
výtisků máme dostatek. Cena je pouze 
dvacet korun. Rádi zájemcům zašleme. 

Na křížové cestě se potkáváme s Pan-
nou Marií, která byla vlastně také vdo-
va… 

Nikdo si to příliš neuvědomuje, ale je to 
přesně tak, ona nám velice dobře rozu-
mí. Po smrti svatého Josefa zakusila to, 
co prožíváme my. Ty bolesti jsou jí blíz-
ké, stejně tak dobře rozumí i matkám, 
které přišly o dítě. Po smrti naší jediné 
dcery, které bylo jen 25 let, jsem chodí-
vala za Pannou Marií na Svatý Hostýn 
každý týden. Tyto poutě mě vždy občer-
stvily a dodaly mi naději a sílu žít dál.

Děkuji za rozhovor

Pavel Siuda

čím nahradit a budou chybět i těm, 
kdo se ještě ani nenarodili.

„Moc mi chybí dědeček,“ slýchávám už 
roky od své nejmladší dcery. Nikdy ho 
neviděla. Ani nemohla. Narodila se až 
řadu měsíců po jeho pohřbu. Od nej-
útlejšího věku však velmi silně vnímá, 
že jí tento chybějící člen rodiny schází. 
Podobně na tom jsou a budou další 
a další děti, vnuci a vnučky, o nichž 
nemáme my – zatím ještě živí – ani 
tušení, že mezi nás přijdou. 

Vědomí toho, že nežijeme jen svůj 
osobní život, ale že jsme zde také pro 
druhé, nám může pomoci leckterá 
úskalí této doby vydržet. V dlouhém 
boji s virem máme šanci obstát s vírou, 

ale také s pořádnou dávkou obezřet-
nosti a ohleduplnosti. Abychom tady 
mohli být pro ty, kdo tu jsou s námi, 
ale i pro ty, kteří mají přijít a ještě  
nepřišli.

Pavel Siuda


