Milí rodiče a přátelé školy.
Je po Vánocích. Na jaře loňského roku ještě většina z nás doufala, že touto dobou povedeme
„normální život“ v „normálních podmínkách“. Bohužel, zdá se, že nastalé podmínky nejsou
krátkodobou záležitostí, ale spíše se stávají realitou, ve které je nutné se zorientovat a naučit se žít.
Vnímám, jak se právě v této době množí únava, frustrace, klesá schopnost soustředění, prohlubuje se
vyprahlost, roste agresivita. Zavedené nebo vyzkoušené prostředky a „léky“ často nefungují, nebo
jsou nedostupné.
V dané chvíli nechci ani já, ani moji kolegové, čekat na dobu, kdy se vše přežene. Uvědomuji si, že
pokud má společenství žít a nést plody, nesmí si nechat mezi prsty protéct čas, který je nám dán teď
a tady.
Obracím se zvláště na Vás, kteří nejste běžnými žadateli duchovní podpory. Na ty z Vás, kteří jste za
„normálních okolností“ spíše „pozvedající rukou“ nebo „naslouchajícím uchem“. Na ty, kteří se
možná v důsledku tlaku doby a běžných požadavků propadáte sítem, tlačeni množstvím povinností a
nutností řešit vše bezchybně a rychle, ale „na koleně“.
Naší snahou je zkusit nabídnout další „záchranné vlákno“, kterého je možné se zachytit. Jedná se o
možnost individuální podpory. Chceme jít cestou milosrdného Samaritána, o němž současný papež
říká, že: „nelamentuje nad problémy doby, nestíhá lupiče, kteří přepadli bezbranného, ale sklání se k
raněnému a vymývá mu jednu ránu a druhou.“ Není hanbou se ozvat, protože k tomu nám byl dán
hlas. Péči často potřebují zvláště ti, kteří pečují.
Pokud vnímáte potřebu a zájem, neváhejte se ozvat:
 br. Hyacint, O. Praem. (spirituál školy) – gotsalk@seznam.cz
 br. Jan Rajlich, OP (učitel KV) – jan@op.cz
 s. Bernadetta, OSU (zástupce zřizovatele) – bernadet@email.cz

Stejně tak pokud máte potřebu sdílet se v otázkách školy (školství), ať už v obecné rovině či
konkrétního případu, neváhejte kontaktovat buď přímo mne nebo kohokoli z kolegů, ke kterým máte
důvěru.
S pozdravem Zdeněk Navrátil – zdenek.navratil@zcsol.cz

