V Českých Budějovicích 26. 4. 2021

Milí přátelé,
posíláme májový pozdrav z Diecézního centra pro seniory, které je
součástí Pastoračního střediska při Biskupství českobudějovickém.
S určitou pravidelností posíláme dopisy s povzbuzením, nějakými
myšlenkami či příběhy, které vám snad vyloudí příjemné vzpomínky
a úsměv na tváři.
Mnohý z nás si často povzdychne, jak ten čas ale letí, a někomu se
zase může zdát, že se čas strašně vleče. Ať je to tak nebo tak, máme
tu už máj-měsíc lásky a s ním 1. května. Tento den jako mezinárodní
Svátek práce je ve vzpomínkách většiny z nás spojen s prvomájovými
průvody. Věděli jste, že Svátek práce má původ v USA a že se u nás
slaví již od roku 1890? V období socialismu byly – jak dobře víme - na
první máj organizovány bohaté průvody obcemi s povinnou účastí
všech. Nelze zapomenout na mávátka, transparenty se socialistickými
hesly, pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy. V průvodu byly
zastoupeny jak děti ze škol, tak podniky a různé organizace. Já jsem
byla v době sametové revoluce ve 3. třídě, a tak si ještě vzpomínám
na velké mávátko v podobě žluté kytky, které jsem snad nekonečně
vybarvovala voskovkou (aspoň v 1. či v 2. třídě mi to tak přišlo).
Tento den je ale také spojen se svátkem sv. Josefa, dělníka. Tento
světec je uctíván coby pracovitý, zodpovědný muž, který pečoval
o malého Ježíše a jeho matku Marii. Byl tesařem a žil na počátku
našeho letopočtu v Nazaretě, kde se potkal s Marií.

Spolu se svatým Josefem se můžeme zatoulat do minulosti.
Vzpomenu si, kdo všechno z naší rodiny nosí či nosil jméno Josef?
Zkusme si zavzpomínat, jestli někdo z našich příbuzných a přátel byl
tak pracovitý nebo tvůrčí jako Josef, jestli znám někoho, kdo měl také
nějakou vlastní dílnu? Vybaví se mi nějaké pěkné výrobky ze dřeva,
které mi někdo daroval, nebo co jsem já sám/sama pěkného vyrobil/a
(nejen za dřeva) a komu to udělalo radost? Nebo si třeba vzpomenete
na nějakou oblíbenou písničku svých rodičů, kterou si zpívali při práci
a kterou jste se třeba od nich naučili?
Tak jako Vás trápilo i sv. Josefa plno různých věcí. Vzpomínáte si,
jak se musel vypořádat s tím, že není biologickým otcem dítěte své
Marie? A jak se svou těhotnou ženou museli vážit dlouhou cestu do
Betléma? Jak odtud zase utíkali do Egypta? Ať to jsou vaše nemoci
a bolesti, někdy samota a také to, že nemůžete obejmout Vaše blízké
a to, že už nemůžete dělat tolik věcí, sv. Josef se za Vás v nebi
přimluví, abyste unesli to, co Vás potká na Vaší životní cestě. A také
Vás chceme povzbudit tímto psaním.
Milí přátelé, pro dnešek se s Vámi loučíme.
S pozdravem
Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory
Otec Tomas van Zavrel

Příloha 1: Pro ty, kdo rádi odpočívají při malování, posíláme obrázek
svatého Josefa s Jezulátkem k vybarvení. Nebo o to můžete požádat
své vnoučata. Pokud si ho ve svém pokoji vystavíte, nikdy na sv.
Josefa nezapomenete.

Příloha 2: A zde je něco pro zasmání - několik „pracovních“ vtipů.
V průběhu dubna jsme se
stěhovali do jiné kanceláře, ale
naši stěhováci si oproti tomuto
kreslenému vtipu opravdu uměli
poradit se vším.


Na stěhování jsem machr.
Vím. Co vzít, aby se to dobře neslo.

 Žena smaží na pánvi volské oko, když v tom momentě do kuchyně
vtrhne manžel a začne křičet: „Pozor! Pozor! Víc oleje. Potřebujeme víc
oleje. Dávej pozor. Otoč to. No tak to rychle otoč. Otočit… Otočit…
Otočit… Pozor! Ten olej. Zbláznila ses? Dávej pozor! Rychle, sůl.
Nezapomeň na sůl…“
Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná se ptá: „Co tak řveš? Myslíš si, že
neumím udělat obyčejné volské oko?“
Muž s naprosto klidným hlasem odpoví: „To jen abys měla představu, jaké
to je, když mi kecáš do řízení auta.“ 
 „Jak jde život, kamaráde? Slyšel jsem, že jsi prý nastoupil u pošty.“
„Je to tak.“ „A co jako u té pošty děláš?“
„Razítkuji dopisy.“ „Není to trochu jednotvárná práce?“
„Jednotvárná? Vůbec ne. Každý den měníme datum.“ 
 „Přestaňte s tím vyhazováním podnapilých lidí ven z restaurace!“ kárá
barman nového číšníka.
„Ale proč? V minulém zaměstnání to byl docela běžný způsob.“
„No jo, ale uvědomte si, že teď pracujete v jídelním voze ve vlaku!“ 

