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koronavirus v klášteře, v kostele i na faře
Návrat do doby koronavirové zažily

během srpna farnost Jablunkov a obce,

kam kněžíz místnífary doiíždéií.
Nemocí Covid-'l9 podle médiíneidřív
onemocněli členovémístníhofolklorního souboru Gorol po svém náwatu

z festivalu v polské Wis]e. Koronavirus

záhy zasáhl také Domov pro seniory
sv. Alžběty. Testy prokázaly virus rovnéžu místních knéžía dalších f a rníků.
|ablunkov se rázemdostal do hledáčku
médiíabiskup Martin David po dohodě
s hygíeniky nařídil zavYítna dva týdny
všechny kostely, Domov pro seniory sv.
Alžběty, klášter i přilehlý kostel při|eii

vydesinfikovat hasiči z Ostraw.

karanténa, která uzamkla klášterní
obiekty před veřejností, je iiž pár dnů
minu]ostí. Klášterní kostel sv. Josefa se

věřícím zpřístupnil v sobotu 29, srpna.
Farní kostel BožíhoTěla a dalšíkostely
farnosti maií mše svaté již od 19. srp-

Hasiči ve specíálních ígelitouých skafandrech a s generótory, kterým přezdívají ,,vuvuzely", dekontamínovali ve čtvrtek ó. srpna klúštersester ažbětinek v |ablunkově- Foto: HZS MSK

prve když se k běžným symptomům,
na něž zabral Aulin, přídala po nějaké
dobé ztráta čichu, uvědomíla jsem si,
že to asi nebylo obyčejnénachlazení,"
popisuje nemoc sestra ]me]da. Klientí

'l00. narozeníny, koronavirus bez většíchproblémůporazili.
,,Covid ie podle mne náročný a hodně

nebezpečný hlavně pro dlouhodobou
psychickou zátéž,která s ním souvisí
platí nýšená opatrnost. Návštěvy kli- domova dostávalí paralen + Nurofen
- vyvo]áváním ovzdušístrachu, obav
entů domova se hlásípředem a setkání nebo Aulin a bylínkouý čai. Sestry sebe
a nedůvěry, izolace, podezŤíváním,
probíhaiízpravidla venku na nádvoíí i nemocné klíenty léčilytaké podávázjlštováním, odkud se nákaza rozšftia v přilehlém parku.
ním osvědčených tinktur z tíapatky la, obviňováním, kdo za to múže,kdo
Ylna nákanl na klášter alžbětinek ude- nachové a lichořeřišnice, které pěstuií nemoc přinesl, kdo něco nedodrže] řila v prvních srpnorlich dnech bezpro- na klášterní zahradé.
touhou mít všechno pod kontrolou...
Bezprostředně po zjištěnínákazy do- Po některých telefonátech, smskách
středně po tradičnífrantiškánské pouti
razl|i ve čtvrtek ó. srpna do kláštera a opatřeních isem měla doiem, že jsme
Porciunkule . Z béžnýchchřipkovrich
a domova pro seniory hasiči, kteří pod
pŤíznakůse vyklubala obávaná nemoc,
rozšftlly do celého okolí nový Covid-2O,
dohledem hygieniků všechny obiekty který byl připraven v našem klášteře,
kterou potvrdily testy u 33 zaměstnanců
(z toho bylo 25 řeholnic) a 33 klientů. dekontaminovali.
a čekaly jsme,ažbudepouť, abychom jej
mohly vypustit do světa. Kéžbylidé na
,,Nakažených nás tedy bylo spolu s kně,,Tento den byl nejnáročnějšíhlavně pro
žímiastaršímisestrami, kteréužnejsou klienty, které jsme museli evakuovat na našíplanetě začali stejně, iako dodržují
zaméstnané,celkem 70," bilancuje sílu 5 hodin mimo domov na lůžkácha vo- opatření proti tomuto viru, dodržovat
nakažlivosti nové nemoci sestra Imelda,
zících,a je téžkévéílt,že tato akce po- BožípíIkázání, a stejně jako chrání
která je představenou jablunkovské mohla lícnežpokojná atmosféra a las- zdraví svého téla, chr ánlt zdraví své duše
komunity.
karný přístup. |sme moc vděčnévšem, a pamatovat, že nás čeká po smrtivěčný
kteří nás podpořili modlitbou, dobrým život. Modleme se avyprošujme to sobě
zaměstnankyni
paní
doktorka
Jednu
poslala na testy, které byly pozitivní. slovem, ochotou pomoci a především i druh,Ým. Nebezpečná nakaž]ivost Coněko]íka civilním zaméstnancům, kteří vidu - tohoto okem neviditelného viru
Začalo se postupně testovat aukázalo
zůstali
s námi bydlet v době karantény
- je ničímoproti nakaž]ivosti hříchu,"
prokázala
se, že se nemoc
nejen u zadodává sestra Imelda.
klášterní
v
budově,
a
tak
mohlo
být
í
ve
městnanců, řeholních sester, ale též
personálním
velkém
oslabení
o
klienty
poloviny
u
klientů Domova pro seniory
Komunitu sester podpořil biskup Martin
sv. Alžběty. ,,PŤíznaky byly podobné domova dobře postaráno.
David, který ie povzbudil te]efonátem
jako u nachlazení či chřipky - zvýšená Z nemoci, která straší planetu
iiž od a do |ablunkova ihned poslal zásilku
teplota, někdy ně]<olik dnů horečka začátku ]etošníhoroku, se všechny respirátorů. Ochranné pomůcky dodal
nad 38" C, slabost nebo bolest kloubů, řeholnice uzdrawly. Nestoná již ani per- hlavně Moravskoslezský kraj, Diecézní
navíc ztr áta čichu. Někdo neměl žádné sonál. S testy potvrzeným Covidem-19
charita a město |ablunkov. ,,Otci bisku,
pííznaky a o |om, že ie poziLivní, věděl
zemíe|po převozu do nemocnice jeden povi vděčímezaprojevy záimu o zajištění
jen z testování. Také iá jsem si zprvu klient domova, který trpěl řadou dal- duchowrí podpory, za
ieho povzbuzení
myslela, žeisemse nachladila. Občas se
šíchzávažných onemocnění. Ostatní a ujištěnío modlitbě," děkuje sestra
stane, že dostanu rýmu,bolímě v krku
senioři, kteří měli potvrzenou nákazu, Imelda, která má slova obdivu také
a cítím,že mám zrrlišenou teplotu. Te- mezi nimi i paní, která letos os]avíla k pracowríkům hygieny. Pavel Siuda
na. V domově pro seniory však nadále

