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KARMEL
POMOC KŘESŤANSKÝM UPRCHLÍKŮM Z IRÁKU
Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé,
téměř každé české dítě prožije o letních prázdninách
skvělé chvíle na táborech. Pro naše Iráčany to letos byla
zkušenost zbrusu nová, ale zato opravdu
nezapomenutelná. Většina z dětí poprvé v životě opouštěla
rodiče na déle než pár hodin, a proto při loučení některým
maminkám ukápla ne jedna slza. Zato děti tuto příležitost
vítaly s úsměvem na tváři a užily si ji opravdu naplno.
Aby to dospělým nebylo moc líto, vyráželi jsme s nimi
na malé výlety, jako například na návštěvu ZOO v Ostravě
nebo do Rybího domu v Chotěbuzi. Letošní léto bylo
pro všechny irácké křesťany z našeho integračního
programu opravdu vydařené a věříme, že na něj budou
dlouho a vděčně vzpomínat. Moc děkujeme všem vám,
kdo jste nám pomohli s organizací i finančním zajištěním
letních aktivit. O tom, co se u nás během prázdnin všechno
dělo, vám v novém čísle Zpravodaje Karmelu přinášíme
to nejdůležitější.

Náměty k modlitbám
ź Uzdravení z přetrvávajících

zdravotních obtíží

ź Duchovní růst a obnova pro

Iráčany, ale i pracovníky
ź Pracovní příležitosti pro dospělé
ź Těhotenství a porod paní Amal –

trápí ji těhotenská cukrovka

ź Dobří přátelé pro děti ve škole

(zvlášť pro Anreyana – 1. třída)

TÁBORY
Jako první se tábora zúčastnili Karam a Fadi. Byl to English
Camp pro mládež ve středisku Karmel ve Smilovicích, takže
v prostředí pro naše přátele z Iráku téměř domácím. Tábor
si moc pochvalovali zvlášť proto, že Karam má opravdu
velký zájem o studium angličtiny.
Ve stejné době dojížděl do Třince na příměstský tábor
s angličtinou náš předškolák Andu (Anreyan). Přestože
o angličtinu moc velký zájem nejevil, velmi si užil kolektiv
podobně starých dětí.
Hned v následujícím týdnu dostal Fadi příležitost si nově nabyté
znalosti angličtiny procvičit. Spolu s Minou, Diankou, Mansorem
a Nawarem se totiž zúčastnil Teen English Campu v Třinci.
Tento příměstský tábor je zaměřen nejen na výuku angličtiny,
ale také i na výuku amerických sportů, a ty naše Iráčany
obzvlášť zaujaly. Fadi se dokonce stal kapitánem družstva
amerického fotbalu a Mansor získal stříbrnou medaili za své
skvělé výkony v baseballu. Jeho sportovní zápal ho však stál
zlomenou ruku.
Na začátku srpna odjeli
Mansor a Nawar na indiánský
tábor do Spálova a vrátili
se opravdu nadšení. Největší
radost měli z toho, že jejich
noví kamarádi měli zájem učit
se arabsky, a tak nás vítali
se slovy: „My taky učitelé!“
Táborový maraton zakončila
Mina na dětském pobytu
třineckého evangelického
sboru také na Karmelu
ve Smilovicích, kam jela
se svými spolužačkami
ze třídy.
Fadi jako kapitán týmu amerického fotbalu

Na indiánském táboře

Přestože kvůli návštěvě její sestřenice z Nizozemí musela odjet
o dva dny dříve, tábor si moc užila.
Rovněž Ibrahim si moc přál zúčastnit se nějakého tábora
pro mladé. Usilovali jsme o to, aby mohl jet se svými přáteli
na Campfest na Slovensko, ale nepodařilo se nám včas pro něj
zajistit cestovní doklady. Společně s Karamem a Fadim
alespoň navštívili křesťanský festival XCamP, kde mimo jiné
dostal Karam příležitost sdílet svůj osobní příběh.
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Poté zavítaly také do rodinného domu, kde bydlí rodiny pana
Naiela a pana Wisama. Rozhovory probíhaly bez přítomnosti
tlumočníka, ale paní Beth, která se již několik měsíců učí
češtinu, byla schopná s Iráčany komunikovat. Byla to velice
milá a veselá návštěva.
Posledními prázdninovými návštěvníky byli zástupci Univerzity
Palackého v Olomouci, pan David Livingstone a pan Radovan
Dluhý, kteří zpracovávají studii o životních podmínkách
uprchlíků v jejich původních zemích. Za asistence překladatelky
paní Ivety Ajjanové měli možnost se s Iráčany nejen seznámit,
ale i více si s nimi popovídat o jejich životě v původní vlasti.
Návštěva probíhala ve velmi přátelském duchu, což potvrzuje
i skutečnost, že jsme obdrželi pozvání strávit s celou skupinou
jeden den v Olomouci. Výlet je naplánován na 16. září
a Iráčané se mohou těšit na opravdu zajímavý a pestrý
program v doprovodu těchto milých pánů z univerzity.
Setkání s příbuznými z jiných evropských zemí

LÉTO VE ZNAMENÍ NÁVŠTĚV
První léto Iráčanů v České republice zpestřilo kromě táborů
pro děti i několik návštěv. Nejprve za nimi přijeli jejich rodinní
příslušníci, kteří v Evropě žijí již delší dobu: Rodinu AlAjmayahových navštívila nejdříve i se svou rodinou Naielova
a Wisamova sestra z Nizozemí. Později z této země zavítal
na návštěvu s celou rodinou rovněž jejich bratr a ke konci léta
přijela ještě jejich sestra ze Švédska, tentokrát bez doprovodu.
Také rodina Qas Mousaových se mohla radovat z opětovného
shledání – na konci srpna je navštívil Safův mladší bratr
s manželkou a dvouletým synem. Protože i v létě probíhala
naším programem organizovaná výuka českého jazyka, měli
jsme možnost seznámit se s mnohými z těchto návštěvníků.
Bylo úžasné pozorovat rozzářené tváře všech Iráčanů,
kteří se opět shledali po více než pěti letech.

Karam jako host na X-campu

A stručně ještě další novinky ...
ź Asi v polovině prázdnin se nám podařilo v rámci výuky

ź

ź

ź

ź

Návštěva Diakonického vzdělávacího centra

Další významnou návštěvou byla delegace z Prahy. Ve středu
3. srpna nás navštívila politická analytička z amerického
velvyslanectví paní Helena Markusová, která se zabývá
lidskoprávními záležitostmi včetně problematiky migrace
a uprchlíků, spolu se svou kolegyní, politickou tajemnicí
velvyslanectví paní Beth Fernaldovou. Svou návštěvu zahájily
prohlídkou Diakonického vzdělávacího centra a rozhovorem
s ředitelkou Slezské diakonie paní Zuzanou Filipkovou.

ź

ź

češtiny dokončit studijní látku první učebnice. Od září nás
čeká učebnice nová, která je zaměřená na prohlubování
a větší procvičování již získaných znalostí.
Někteří Iráčané již obdrželi cestovní doklady,
a tak se s nadšením vydali prohlédnout si polský Cieszyn,
který až doteď se zvědavostí sledovali jen z dálky. A jaké
jsou jejich první dojmy? „Mají tam mnohem dražší
zmrzlinu!“ řekl pobaveně pan Safa.
Od 8. srpna nastoupil Ibrahim do firmy
TRING INVEST, s. r. o., jako pomocný dělník. Zatím
je to činnost na dohodu o provedení práce, ale máme
přislíbeno, že pokud se osvědčí, zaměstnají ho na plný
úvazek.
V týdnu od 8. do 12. srpna probíhala výuka češtiny
v budově ústředí Slezské diakonie. Iráčané tak dostali
příležitost prohlédnout si i tyto prostory.
1. září nastoupil s úsměvem na tváři do první třídy Církevní
ZŠ a MŠ Třinec Andu Qas Mousa. Věříme, že stejně jako
ostatní irácké děti najde i on v této škole své nové
kamarády a naučí se lépe česky.
V pondělí 5. září proběhla v rámci snahy o pracovní
umístění Iráčanů exkurze v třineckých železárnách,
které se zúčastnili otcové tří rodin.
Ve dnech 26. až 28. září navštíví celá irácká skupina
Prahu, kde se v rámci integračního semináře hlouběji
seznámí s českou kulturou.
Text: Šárka Klusová
Fotografie: archiv Integračního programu Karmel
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„AŤ JSOU TVOJE RUCE POŽEHNANÉ!“
aneb Duchovní zamyšlení
nad kulinářským zážitkem.
Nemůžu nevzpomenout na vaření s paní Sameerah
ze skupinky iráckých křesťanů, které se konalo v červenci
na ústředí Slezské diakonie. Některý člověk (muž jako já)
si může klást otázky, co se vůbec od něj na takovém setkání
očekává, jestli toho jídla bude dost nebo co když to nebude
sladké, které mám tak rád… Paní Sameerah však uvařila velmi
chutné a zvláštní jídlo, a tak účastníci mohli zažít skořici i v jiné
roli než jen ve sladkém jídle. Výsledek vaření byl velmi
zajímavý a znamenal velké rozšíření kulinářských obzorů.
Společné vaření ovšem přineslo něco většího než jen exotické
chutě a interkulturní zážitky. Na konci, když jsme ještě byli
všichni u stolu, mě zaujalo poděkování po jídle. V Iráku lidé
děkují slovy: „Ať jsou tvoje ruce požehnané!“ – A paní
hospodyně k tomu dopoví: „Pro tvé dobro!“ Najednou člověk
nechal posuzování podle toho, zda bylo toho jídla dost a jak
chutnalo, ale mohl vidět, že každé, i „obyčejné“ jídlo doma,
je součástí Božího požehnání, které člověk sdílí, na které dává
pozor, ze kterého má radost; sdílí ho s druhými a nenechává
si ho pro sebe, tak jak to i přání: „Ať jsou tvoje ruce
požehnané!“ – „Pro tvé dobro!“ zrcadlí. Svět není rozdělen
na „kostel“ a „ten zbytek“, ale celý život, i obyčejná příprava
jídla a stolování můžou být naplněny Božím požehnáním,
k Jeho slávě.

„

Ať jsou tvoje ruce požehnané!
Pro tvé dobro!

“

„I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům…“
(1Pt 2,5). Ve svém „integračním“ dopise apoštol Petr píše,
že všichni jsme součástí společenství, duchovního domu,
svatyně. Z pohledu systému to vypadá tak, že jsme „živými
kameny“, které mají společný základ, každý má své místo
a jeden druhého podporuje. Zevnitř to vypadá jako společenství
lidí, kněží, kteří svůj obyčejný život žijí s Bohem. Jako paní
Sameerah, která přichází a podporuje ostatní tak, jak se to líbí
Bohu, a naplňuje tak Petrova slova.
Text: Dawid Pasz, duchovní Slezské diakonie (redakčně upraveno)

Aktuální potřeby
ź Budeme vděční za sportovní náčiní

pro děti – brusle (kolečkové, lední),
kola, míče
ź Sháníme 2 dětské autosedačky pro

děti ve věku 2,5 a 4 roky
a 1 podsedák do auta
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DOLMA
- inspirace z Iráku

Suroviny (pro cca 17 osob):
Bílé zelí, cibule, česnek, bílá paprika,
cuketa, rajčata, lilek, 1,5 kg mletého
hovězího masa, 1,5 kg rýže Basmati,
koření (hřebíček, muškátový oříšek,
pepř, skořice, sůl – všeho přiměřeně),
kyselina citrónová, rajský protlak 400g.
Postup:
Oloupeme cibuli, skrojíme oba konce, nařízneme napůl
a stlačíme rukou, postupně vytahujeme jednotlivé košilky
a připravíme si cibuli na plnění.
Umyjeme hlávku bílého zelí a natrháme jednotlivé listy, které
dáme vařit na 10 min, poté scedíme do síta a necháme
vychladnout.
Oloupeme česnek.
Omytá rajčata skrojíme z boku a vydlabeme.
Lilek rozkrojíme napůl a vydlabeme, dužinu vyhodíme.
Očištěnou papriku seřízneme a připravíme k naplnění.
Oloupeme cuketu a vydlabeme vnitřek.
Připravíme si velkou mísu, ve které promícháme:
1,5 kg masa mletého hovězího
1,5 kg rýže Basmati
Hřebíček (přiměřeně)
Muškátový oříšek (přiměřeně)
Pepř (přiměřeně)
Skořice (2 hrsti)
Sůl (1 hrst)
Kyselina citrónová
Rajské protlaky (3 x 140g)
Směs pokrájené cibule, česneku a rajčatové dužiny.
Do velkého vysokého hrnce nalijeme na dno 2 dcl oleje
a postupně klademe směsí naplněné listy zelí, cukety, cibule,
rajčata a lilek (Iráčané používají také listy hroznového vína –
ty se namočí předem do vody se solí na 15 dnů, poté se
vymačkají a použijí, zbytek se dá do mrazničky). Prokládáme
vnitřkem cuket.
Vše se zasype kyselinou citrónovou a solí a krátce, přibližně
5 minut dusíme, pak dolijeme trochu vody
a vaříme 1 hodinu. Poté z hrnce vyklopíme na síto, aby mohla
odtéct zbylá voda, a pokrm zůstane ve tvaru, který mu byl dán
hrncem.

ź Pokud vám doma leží hezké, ne

příliš poničené oblečení pro děti,
ale i pro dospělé, prosím
kontaktujte nás

Čas: příprava 90 minut,
vaření 60 minut
Autor: paní Sameerah
Zapsala: Renáta Větrovcová
Fotografie pořídila: Karla Glosová
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