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Krátce

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Milí přátelé,
vítejte na stránkách 
nového Bulletinu, ať 
už se k  vám dostá-
vá poprvé, nebo jste 
jeho pravidelnými 
odběrateli. I  dnešní 

vydání je svědectvím o  tom, jak 
pestrá a  různorodá je práce Arci-
diecézní charity Praha ve prospěch 
potřebných lidí. Charitní poslání 
pomáhá v  pražské arcidiecézi na-
plňovat téměř 700 pracovníků,  
300 stálých dobrovolníků a  tisíce 

dárců. Bez jejich práce a pomoci by 
činnost Charity nebyla možná. 

Pro Charitu, stejně jako pro ja-
koukoli jinou organizaci či firmu, 
je v dnešní době náročné najít do-
statek odpovědných zaměstnanců 
připravených pracovat s  velkým 
osobním nasazením. Pracovníci 
Charity musí splňovat řadu profes-
ních požadavků například na vzdě-
lání či praxi. Podle mé zkušenosti je 
však tím nejdůležitějším předpokla-
dem pro práci v Charitě zápal pro 
charitní dílo a ochota obětavě po-
máhat těm, kteří to potřebují.

Pokud byste se chtěli na práci 
Charity podílet, přidejte se k  nám. 
V  těchto dnech hledáme kolegy, 
kteří se v  zimě zapojí do pomoci 
lidem bez domova (kontakt pro 
zájemce: adterezie@praha.charita.
cz). Hledáme také nové dobrovol-
níky pro Tříkrálovou sbírku, jejíž  
19. ročník se uskuteční v lednu (kon-
takt: baros.filip@praha.charita.cz). 

S přáním všeho dobrého,

Mgr. Stanislav Fiala
ředitel 

Azylového domu sv. Terezie

Číslo 11
15. listopadu 

2018

Poprvé v  jedenáctileté historii 
udílení Cen Charity Česká repub-
lika byla oceněna osobnost ze 
zahraničí. Za mimořádný přínos 
charitnímu dílu nominovala Ar-
cidiecézní charita Praha Grace 

 Mší svatou, kterou v beroun-
ském kostele sv. Jakuba cele-
broval biskup Václav Malý, a vý-
stavou o historii Charity oslavila 
v polovině listopadu Farní cha-
rita Beroun 25. výročí svého za-
ložení.  Arcidiecézní charita 
Praha pořádá pravidelné se-
tkávání podpůrné skupiny pro 
lidi, kteří pečují o osoby s de-
mencí. Více...  Hledá se třetí 
král! Charita připravuje 19. Tří- 
královou sbírku. Chcete-li roz-
šířit řady koledníků, kontak-
tujte nás na e-mailové adrese 
baros.filip@praha.charita.cz.  

 Ennio Colombini, spolu-
organizátor štafety Corpus 
Domini, byl oceněn medai-
lí kardinála Josefa Berana.  
Více...  Charita se připojuje 
k  papežovu poselství ke Svě-
tovému dni chudých, který si 
letos připomínáme v  neděli  
18. listopadu. Více...

Cenu Charity Česká republika 2018 
získal GraCe Mboizi z UGandy

Mboiziho. V  roce 2003 byl prv-
ním ze 150 pracovníků, které Arci-
diecézní charita Praha zaměstnala 
ve svých projektech v  Ugandě. 
Zpočátku pracoval jako řidič, poté 
jako logistik a  účetní. Při zaměst-
nání vystudoval vysokou školu 
a  nyní vykonává funkci zástupce 
vedoucí mise v  Ugandě a  je jed-
ním z  klíčových pracovníků. Má 
přímý kontakt s dětmi podporova-
nými v programu Adopce na dál-
ku® a se školami, které děti navště-
vují. Je členem správních rad ve 
školách, které Arcidiecézní charita 
Praha v Ugandě zřizuje. Rovněž se 
podílel na vzniku České nemocni-
ce v Buikwe. 

Cenu převzal během 27. bene-
fičního koncertu Arcidiecézní cha-
rity Praha.
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Potěšily nás 
vaše ohlasy. 
Jeden z mnoha sdílíme:

Děkuji vám za koncert. Přinesl mně 
i  manželovi velice hezký zážitek. 
Krásná slova, která se dotýkají srdce, 
zazněla hned v úvodu při oceňování 
a nesla se celým večerem. Hudba jen 
umocnila ten úžasný pocit sounále-
žitosti. 

Charita vyplňuje ten prostor, který 
stát nenaplňuje, jednak proto, že to 
neumí a snad ani tolik nechce. V pře-
vážně materiálním světě na tyto ak-
tivity, které nekumulují kapitál, jaksi 
není místo.

Tím významnější je charitativní 
činnost, ať už formou povolání, ne-
bo dobrovolnictví. Kam by se poděli 
všichni ti slabí, kteří jako by pro stát 
ztráceli cenu, neboť jsou neproduk-
tivní. Kdo by se jich zastal, když ne 
církev, která přenáší Kristovy my-
šlenky po tisíce let až do součas- 
nosti.

A  tak jsem moc ráda, že jsem vás 
našla a  že můžeme spolupracovat 
na tom, co obě máme za zásadní, 
tedy ve službě potřebným.

MUDr. Jarmila Dohnalová 
dobrovolnice 

Domova se zvláštním režimem

Pokud jste se nemohli koncertu zúčastnit a chcete podpořit jeho účel, 
zašlete finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky na podporu České nemocnice 

v Ugandě: 749126/5500. Děkujeme!

Na benefičním koncertě vystoupil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod 
vedením Tomáše Braunera a dětský pěvecký sbor Rolnička Praha s pěvkyní 
Lucií Silkenovou.

K  příjemné atmosféře večera přispěl 
svým úvodním slovem P. Zbigniew 
Czendlik.

Dárcům České nemocnice v Ugandě, 
kterou výtěžek koncertu podpořil, po-
děkoval její ředitel James Kazungu. 

27. benefiční koncert 
pro ČesKoU neMoCniCi v UGandě

15 tUn potravin a droGerie 
pro potřebné

V sobotu 10. listopadu se usku-
tečnil 6. ročník Národní potravinové 
sbírky. Ve 14 supermarketech v Pra-
ze a okolí získala Charita více než 15 
tun potravin a drogerie pro potřeb-
né. Do akce se zapojilo přes 200 
dobrovolníků a pracovníků Charity. 
Děkujeme jim za jejich pomoc a 
dárcům za darované zboží, které je 
nyní uloženo v charitních skladech 

a v  průběhu následujících měsíců 
bude využíváno pro lidi v tísni, kteří 
se na Charitu obrací o pomoc. 

Čtěte celý článek 

Nejštědřejší dárci se našli 
v Tescu ve Vlašimi 

a v Tescu v Roudnici nad Labem. 
Darovali celý 

nákupní košík (viz snímek). 

https://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/6-rocnik-narodni-potravinove-sbirky-prinesl-charite-v-prazske-arcidiecezi-vice-nez-15-tun-potravin-a-drogerie-pro-potrebne/
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V Ugandě byli v  polovině října 
vysvěceni čtyři novokněží, kteří 
vystudovali teologii díky pod-
poře českých dárců a  progra-
mu Adopce na dálku®. Jedním 
z  nich je Tomas Yiga z  diecéze 
Luweero (na snímku). Manželé 
z Brna podporovali jeho vzdělá-
ní třináct let, od roku 2005.

Jeden z „adoptovaných“ chlap-
ců v  Ugandě letos přijal jáhen-

Třicet rodin v Zambii získá půjč-
ku na rozjezd vlastního drob-
ného podnikání. Arcidiecézní 
charita Praha zahajuje čtvrtý 
mikrofinanční projekt. Jak ta-
to pomoc funguje, poznal pan 
Charles Musonda, otec sedmi 
dětí ze zambijského Solwezi.

Pan Charles se narodil do velmi 
chudé rodiny. Vše se doma točilo 
kolem získání jídla pro početnou 
rodinu. Jako malý chodil i  žebrat. 
Když byl starší, začal dělat růz-
né námezdní práce. Pracoval na 
polích a  zahradách, na stavbách 
i  v  měděných dolech. Vydělané 
peníze dával rodičům pro potřeby 
celé rodiny.

Později založil vlastní rodinu 
a podařilo se mu otevřít malý stá-

nek na místním tržišti. Pan Charles 
popisuje, jak se zapojil do mikro-
finančního projektu: „Když jsem se 
dozvěděl o možnosti půjčit si na šest 
měsíců nějaké peníze, zkusil jsem 
to. Mám radost, že jsem byl vybrán, 
protože půjčit si v  bance je pro mě 
nemožné. Z  půjčky jsem nakoupil 
více zboží do mého stánku – věci 
denní potřeby, hygienické potřeby, 
zubní pasty, holicí potřeby, krémy, 
mýdla, ručníky, hřebeny, kapesníky 
a  dále sandále, opasky, kalkulačky 
a  drobné hračky. Díky tomu víc vy-
dělám. Za šest měsíců jsem mohl 
půjčku vrátit. Musím říct, že peněz 
doma není nazbyt, naopak, stále se 
musíme hodně uskromňovat, ale už 
se mi podařilo našetřit na školné pro 
všechny děti.”

Čtěte celý článek 

MiKrofinanCování poMohlo panU Charlesovi.  
Charita podpoří dalších 30 rodin

Aktuálně 

ze Zambie

Aktuálně 

z Ugandy

Čtyři „adoptovaní“ bohoslovci 
přijali KněžsKá svěCení

ské svěcení. Bernadeta Pavlíko-
vá, vedoucí ugandské mise, se 
s  chlapcem o  několik měsíců 
později náhodně setkala: „Na mši 
svaté v  Kampale, na kterou jsem 
ráno šla, koncelebroval a  kázal 
jeden z našich studentů z Adop-
ce na dálku. Letos byl vysvěcen 
na jáhna a  svůj pastorační rok 
bude trávit v  kampalské farnosti. 
Bylo to pro mě moc milé překva- 
pení.“ 

Srdečně vás zveme na předvánoční setkání dárců Centra zahraniční spolupráce, 
kterého se zúčastní sestra Maria Goretti z Indie. Těšit se můžete na besedu o rozvojových 

programech v Indii i na možnost nákupu originálních vánočních dárků.

pozvánKa na besedU se sestrou Marií Goretti

Setkání se uskuteční
ve čtvrtek 13. prosince od 17.30 hodin
ve Vienna House Diplomat Prague (hotel Diplomat), 
Evropská 370/15, Praha 6

https://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/zambie1/zambie-mikrofinancovani-pomohlo-panu-charlesovi-charita-podpori-dalsich-30-rodin/
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Dětem v  programu Adopce na 
dálku®, které onemocní, může-
me díky vaší pomoci zaplatit 
léčbu. Tuto pomoc nedávno vy-
užil i  ugandský chlapec Elijah, 
který onemocněl těžkou malárií 
a musel být hospitalizován.

Elijah navštěvuje druhou třídu 
základní školy a  je jedním z  nej-
lepších žáků. V  rodině je druhým 
ze čtyř dětí a všichni bydlí u svo-
jí nemocné babičky. Jejich otec 
zmizel před čtyřmi lety na nezná-
mé místo poté, co spáchal trestný 
čin.

Když Elijah onemocněl, přived-
la ho babička do nemocnice na 
prohlídku. Nevěděla, že je jeho 
stav tak vážný a  že bude nutná 
hospitalizace. Na její zaplacení ne-
měla peníze. Bylo pro ni velkou 
úlevou, když náklady na léčbu za-
platil program Adopce na dálku®. 

Elijahův stav se po nějaké době 
zlepšil a byl propuštěn domů, aby se 
doléčil v domácím prostředí. Nyní je 
mu už podstatně lépe, a tak se před 
pár dny mohl vrátit do školy. Celá ro-
dina a přátelé jsou za pomoc vděční. 
Děkují dárcům, kteří Elijahovi platí jak 
školné, tak zdravotní péči. 

 Dívka Nasreena z  indického 
Mangalore vystudovala díky pro-
gramu Adopce na dálku®. Dárce 
z Česka ji podporoval od základní 
školy po bakalářská studia! Nyní 
stojí Nasreena na vlastních nohou, 
je učitelkou angličtiny. Máme vel-
kou radost, že Adopce na dálku® 
změnila život dalšímu mladému 
člověku k lepšímu. 

 Osiřelou ugandskou dívku Jo-
sephine a  její sestry vychovávala 
babička. Žily ve skromné chatr-
či a  živobytí jim zajišťovalo malé 
políčko. Jen díky českým dárcům 
vystudovala Josephine pedago-
gickou fakultu a  stala se středo-
školskou učitelkou. S  vděčností 
děkuje za šestnáct let podpory, 
které jí změnily život. 

 Eunice ze Zambie podporu-
jí čeští dárci ve vzdělání deset let. 
Od července studuje vyšší odbor-
nou zdravotní školu. Její sen stát se 
zdravotní sestrou se pomalu napl-
ňuje. Do Česka posílá slova díků za 
veškerou pomoc a podporu, které 
se jí dostalo, ať už formou školních 
poplatků, pomůcek, uniformy ne-
bo zdravotní péče. 

děKUji, že Mi platíte léČbU

adopce na dálku® 
Mění životy sirotKů a těCh nejChUdšíCh 

http://www.praha.charita.cz/onas/bulletin

