ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Drazí,
počátkem adventní
doby zahájil papež
František Mimořádný Svatý rok – rok
milosrdenství. Je to
mimořádná událost, kterou slaví církev po celém
světě. Svaté roky bývají vždy obdobím, které nám má připomínat, že více než kdy jindy je zde
čas nabízející zamyšlení, obrácení, odpuštění hříchů. Již od nej-

starších dob vyhlašovala církev
svaté roky jako události hlubokého duchovního významu, jako
příležitost ke ztišení a bratrskému
společenství.
Přijměme tuto konkrétní nabídku adventního času a blížících
se Vánoc jako možnost něco ve
svém životě zlepšit. Není to jenom
symbol. V židovské tradici se během Svatého roku například propouštěli otroci nebo se zabavená
půda vracela původním majitelům. Byly to konkrétní a zřetelné
kroky. Pro nás znamená Svatý rok

Tři králové přijedou na velbloudech
A ZAHÁJÍ TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Číslo 12
15. prosince 2015

především duchovní obrácení.
Pokud ho myslíme upřímně, není to vůbec snadná věc. Zkusme
začít tím, že začneme přemýšlet
o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To bude způsob,
jak probouzet naše svědomí často
ukolébané k pasivitě nicnedělání.
Bude to možnost zlepšit svůj život
a životy těch, kteří jsou kolem nás.
Přeji nám odvahu toto rozhodnutí
učinit.
P. Stanislaw Gora
prezident
Arcidiecézní charity Praha

Nevíte si rady s vánočním
dárkem? Darujte pomoc!
Čtěte na straně 6.
„Srdečně zveme k účasti především
rodiny s dětmi i všechny, kdo chtějí spolu s námi vychutnat vánoční
atmosféru,“ říká Jaroslav Němec,
ředitel Arcidiecézní charity Praha.
„Děti se budou moci vyfotit na velbloudech, dospělé, věříme, zaujme
Rybova Česká mše vánoční v podání
sboru a orchestru při Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně. Své vystoupení zahájí
v 16 hodin.“


V první polovině ledna se uskuteční šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Do Prahy ji přijedou
v neděli 3. ledna zahájit bájní tři
mudrci na velbloudech.
Průvodu Tří králů bude předcházet bohoslužba slova v kostele
sv. Tomáše v Praze 1.

Kardinál Dominik Duka při ní
udělí své požehnání koledníkům
Tříkrálové sbírky. Poté, ve 14.30, se
vydá průvod v čele se třemi králi
na velbloudech Josefskou ulicí
přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Zde položí své dary
k betlému a přednesou lidem své
poselství.
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TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
neděle 3. ledna 2016
14.30 Zahájení průvodu
15.15
16.00

Tří králů na velbloudech
od kostela sv. Tomáše v Praze 1
Tři králové na Staroměstském náměstí
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční,
pódium Staroměstského náměstí

Národní potravinová sbírka:
OPĚT PO ROCE A JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ
Charity v pražské arcidiecézi koordinovaly Národní potravinovou sbírku ve 13 supermarketech. Sebraly přes
11 tun potravin.
Pracovníci a dobrovolníci Charity vysvětlovali zákazníkům, jak
sbírka probíhá, sbírali potraviny do
košů, třídili je a evidovali. „Atmosféra v obchodech byla úžasná,
zaměstnanci i dobrovolníci táhli
za jeden provaz a snažili se udělat pro úspěch sbírky maximum.
Máme radost, že tolik lidí dokáže
projevit solidaritu,“ říká Dana Kucharčíková z Farní charity Vlašim.
Potraviny pomohou klientům
Charity: maminkám s dětmi v tísni, lidem bez domova, migrantům
a dalším uživatelům našich sociálních služeb.


STROM
SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ

Krajané z Ukrajiny poznávají
naši zemi i tradice

Zimní bunda, panenka, ale i prášek na praní. Taková vánoční
přání mají potřebné rodiny v naší zemi, na Slovensku i na Ukrajině, jimž pomáhá projekt Strom
splněných přání. Dárci si vybrali
konkrétní přání, které chtějí splnit. Dobročinnou akci spolupořádá Farní charita Žižkov.

Potomkům krajanů z Ukrajiny,
kteří přesídlili do České republiky, se integrace daří. Hledat práci
a bydlení jim pomáhá Arcidiecézní charita Praha. Ve volném čase
poznávají naši zemi a tradice.
Skupina prvních krajanů přicestovala do Česka v polovině března.
„Krajané přijíždějí postupně v průběhu celého roku. Možnosti přesídlení
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zatím využilo 208 osob,“ informuje
Světlana Porche, ředitelka Střediska
Migrace Arcidiecézní charity Praha.
Krajané se zajímají o naše tradice.
„Ženy se zapojily do vyrábění adventních věnců. Dětem jsme připravili setkání se sv. Mikulášem. Několik rodin
podniklo spolu s námi výlet do Českých Budějovic,“ vyjmenovává Světlana Porche několik akcí z uplynulých týdnů.


MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY
V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI I ZAHRANIČNÍCH MISÍ
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BEROUNSKÁ
NOC VENKU 2015
K celonárodní akci Noc venku
se připojila Farní charita Beroun.
Uspořádala setkání, jehož se zúčastnili lidé bez domova a šest
desítek studentů a dalších odvážlivců s cílem přenocovat venku. Na
programu noční akce byla projekce dokumentu Opři žebřík o nebe
následovaná besedou s režisérkou Janou Ševčíkovou. Cílem Noci venku bylo seznámit veřejnost
s problematikou bezdomovectví
a zároveň získat prostředky, které
budou použity na podporu lidí
bez domova.
Noc venku pořádaná Farní charitou Beroun
MONS. ALEŠ OPATRNÝ
SE SETKAL
S PRACOVNÍKY CHARITY
Mons. Aleš Opatrný se setkal
s pracovníky Arcidiecézní charity
Praha a farních charit na adventní
duchovní obnově. Tématem přednášky, které se zúčastnila téměř
stovka pracovníků, bylo: Jak pomoci
nemocným a jak pomoci sobě. V závěru celodenního programu byla
beseda účastníků s P. Opatrným
a společná mše svatá.

PAPEŽ UCTIL V UGANDĚ
PAMÁTKU SV. KARLA LWANGY
Papež František navštívil na konci listopadu poutní místo Namugongo v Ugandě, kde byly v roce
1886 upáleny desítky mladých
ugandských mužů, prvních křesťanů v zemi, za to, že odmítli odvolat
svou víru. Vůdcem těchto křesťanů
byl sv. Karel Lwanga, jemuž Arcidiecézní charita Praha zasvětila
v Ugandě Českou nemocnici i Odborné učiliště v Mallongwe.

PODĚKOVÁNÍ
MAGDALENĚ PLOSOVÉ
Chtěla bych jménem Arcidiecézní charity Praha poděkovat
Magdaleně Plosové za její pomoc s jazykovou korekturou Bulletinu, kterou vykonávala mnoho let bez nároku na
finanční odměnu.
Magdo,
děkuji za to, že jste svůj čas, profesionalitu a spolehlivost věnovala dobré věci. Pomohla jste nám zvýšit
jazykovou úroveň Bulletinu. Spolupráce s Vámi byla
skvělá.
Jarmila Lomozová
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PRAŽSKÁ KONFERENCE
O BEZDOMOVECTVÍ
Současnou podobu pomoci pro
ženy bez přístřeší v Praze představila sestra Radima z Azylového
domu sv. Terezie na konferenci
o bezdomovectví, kterou uspořádal 18. listopadu Magistrát hl. m.
Prahy. Konference upozornila na
téma bezdomovectví v době, kdy
lidi bez domova čeká nejkritičtější
období v roce. Arcidiecézní charita
Praha a další poskytovatelé sociálních služeb chystají zimní opatření, jejichž součástí bude například
rozšíření provozní doby nízkoprahových center a zvýšení kapacity
nocleháren.
PODĚKOVÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮM
Zahrada Azylového domu Gloria se dočkala podzimní údržby.
Postarali se o ni pracovníci firmy
Chupa Chups. O pár dní později
zhlédly děti s maminkami z tohoto azylového domu vystoupení
divadelního souboru Psycheche.
Obyvatele Domova pro seniory
v Mukařově zase potěšili žáci ZŠ
Open Gate z Babic pásmem básní
a písniček. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas, práci a radost věnovanou druhým.





KAMARÁD NA DOPISOVÁNÍ

Více než devět tisíc dětí
z Adopce na dálku®
odeslalo v průběhu
října a listopadu
dopis svému dárci.
ČTYŘI STOVKY DĚTÍ
ZATÍM NEMAJÍ
KOMU PSÁT.
Chcete být jejich
dárcem a kamarádem
na dopisování?
Ptát
e se

POTVRZENÍ O DARECH:
kdy ho dostanu automaticky a kdy o něj požádat
Na přelomu roku
od vás dostáváme řadu dotazů,
které se týkají potvrzení o darech
pro daňové účely.
O odpověď jsme požádali VÁCLAVU GÜRTNEROVOU, daňovou
poradkyni Arcidiecézní charity
Praha z firmy G-Clark. Podrobněji se budeme otázkám darů
a daní věnovat ještě v příštím
vydání Bulletinu.


Chci si platbu zaslanou na
podporu Adopce na dálku® nebo jiného projektu Charity odečíst z daní. Jak postupovat?
Požádejte o odečtení z daní svého
zaměstnavatele nebo dar uplatněte ve vašem daňovém přiznání.
K tomu budete potřebovat Potvrzení o daru.


Dárci registrovaní v naší databázi dárců, kteří zasílají dar
s uvedením svého specifického
symbolu (čísla dárce), od nás
dostávají Potvrzení o daru automaticky.

Pokud nejste v databázi registrováni, napište nám. Potvrzení o daru vám rádi vystavíme. Uveďte své
jméno, adresu, číslo bankovního
účtu, z něhož byl dar odeslán,
a výši daru, abychom mohli platbu
správně identifikovat.

nás

ji do jednoho měsíce od připsání
platby na náš účet vám vždy Potvrzení o daru zašleme.


Nepřišlo mi potvrzení o daru
pro daňové účely. Kam se mám
obrátit?



Jsem-li registrován v databá- Pokud jste registrován(a) jako dárce
zi dárců, kdy mohu Potvrzení a neobdržel(a) jste Souhrnné potvro darech očekávat?
zení o daru v průběhu ledna, prosíme, kontaktujte nás e-mailem na
Souhrnná Potvrzení o darech při- czs.pripominky@praha.charita.cz
jatých v průběhu celého kalendář- nebo telefonicky na 224 246 519.
ního roku posíláme automaticky Mohlo se stát, že platba neměla
prostřednictvím České pošty všem uveden specifický symbol a my
registrovaným dárcům v průběhu jsme ji nemohli identifikovat jako
ledna následujícího roku. Zaměst- váš dar, nebo máme v databázi
nanci musí své zaměstnavatele neaktuální kontakt, který nám znepožádat o roční zúčtování daní do možnil Potvrzení o daru doručit.
15. února.


Zakoupil jsem si vstupenku


Moje účetní vyžaduje, abych na benefiční koncert Arcidiecézjí daňové potvrzení poskytl dří- ní charity Praha. Bude tento dar
zahrnut v mém Souhrnném pove.
tvrzení o daru?
Potvrzení o daru můžete dostávat
buď v lednu souhrnně za všech- Ne. Vstupenka je dokladem, který
ny platby poukázané v průběhu je možné předat zaměstnavatekalendářního roku, nebo po kaž- li spolu s Potvrzením o daru nedé platbě. Kontaktujte nás, pokud bo přiložit k daňovému přiznání.
preferujete Potvrzení o daru za kaž- Proto je nutné vstupenku pečlivě
dou platbu jednotlivě. Nejpozdě- uschovat.
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„ONDŘEJKY“ – veselí před adventním ztišením
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„Ondřejky“ – svátek apoštola
Ondřeje je v Bělorusku oblíbený hlavně u dětí a mládeže. Ve
farnosti Glubokoje se jich sešly
desítky. Nechyběly děti z programu Adopce na dálku®.
Hry, soutěže, zpěv a tancování.
Poté občerstvení a koncert skupiny
Ryby. Mladí v Bělorusku se umí bavit. Umí se ale i ztišit a naslouchat.
Na mladé účastníky se během setkání obrátil nový farář v Glubokém, P. Nikolaj Tichanovich s poselstvím, které přináší každému z nás
adventní a vánoční čas.
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UMÍM ŠÍT A MÁM VLASTNÍ ŠICÍ STROJ!
POMŮŽU SVÉ RODINĚ

Charita Praha letos podpořila ve
vesnicích nedaleko města Mangalúr neformální kurzy šití pro
mladé ženy.

VLASTNÍ ŠICÍ STROJ
A STÁLÝ PŘÍJEM
Shwetha pochází z velké rodiny
s pěti dětmi.
Tatínek je tesař a maminka smotává cigarety. „Naši rodiče nevydělají moc peněz, náš život byl někdy
opravdu těžký. Neustále nám chyběly peníze,“ vzpomíná Shwetha.
Kvůli nedostatku financí musely
děti přerušit školní docházku a začít pracovat. Nyní má dívka vlastní šicí stroj a stálý měsíční příjem.
Situace rodiny se velmi zlepšila.
Chtějí teď ušetřit na věno pro
nejstarší dceru Mamathu.


Postavení žen v indické společnosti se v posledních letech
zlepšilo. Avšak na vesnicích, kde
silněji přetrvávají tradice, jsou ženy v mnoha ohledech stále diskriminovány. „Setkáváme se s případy,
kdy rodina dívce nedovolí studovat
vyšší školu,“ říká sestra Daphne, jejíž
kongregace díky pomoci Charity
chudým dívkám pomáhá. „V našem
projektu jsme se proto soustředili na
matky samoživitelky, vdovy a dívky
s nedokončenou střední školou.“

DĚTI Z ADOPCE NA DÁLKU® V MISI ZA ČISTOU INDII
Děti z programu
Adopce na dálku®
se zapojily do nové celonárodní
kampaně Mise za čistou Indii.
Zavázaly se věnovat každý
týden půl hodiny svého volného
času úklidu svého okolí.
Ve školách začaly třídit odpad
a uspořádaly výstavu na téma
ochrana životního prostředí.
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NADĚLUJTE O VÁNOCÍCH V UGANDĚ!
Nevíte si rady s vánočním dárkem? Darujte pomoc!
Pomozte nám zachraňovat
životy v subsaharské Africe.
Sponzorujte nemocniční lůžko
v České nemocnici v Ugandě
– obdarujte hned dvakrát! Nejprve potřebné v Ugandě a pak
své blízké certifikátem.
CERTIFIKÁT MŮŽETE
DAROVAT JAKO DÁREK
VAŠIM BLÍZKÝM:
vystavíme ho například na jméno
celé vaší rodiny a pod vánočním
stromečkem se můžete společně
radovat z dobrého skutku. Pokud
máte zájem, abychom vám certifikát zaslali a stihli to do Vánoc,
poukažte váš dar a objednejte
certifikát nejpozději do 18. prosince (na váš e-mail zašleme elektronický certifikát). 

Více na tel.: 224 246 519 nebo na www.nemocniceuganda.cz/sponzorstvi-nemocnicniho-luzka.

SDÍLÍME RADOST ZE ZÁCHRANY LIDSKÝCH ŽIVOTŮ
Česká nemocnice v Ugandě zachrání každý rok dvacet tisíc pacientů. Toto množství se
rovná počtu obyvatel běžného okresního města v České republice. Každý z nich prožívá své obavy, naději i radost. Díky vám.
Paní HANNAH porodila v České
nemocnici svou prvorozenou
dceru. Bez císařského řezu
a inkubátoru by miminko
komplikovaný porod nepřežilo.

Paní NAMUSISI považuje
úspěšnou operaci porodnické
píštěle za Boží zázrak.
Zbavila ji všech bolestivých
a stigmatizujících obtíží.
Pro NAMAGANDU
byla hospitalizace v České
nemocnice zlomovým okamžikem
v životě. Uzdravila se fyzicky
a díky zájmu lékařů o její rodinné
podmínky již nemusí trpět v rodině,
která ji zanedbávala a zneužívala.

Sedmiletá SHANITA trpěla těžkou
podvýživou s otokem celého těla.
Okamžitá hospitalizace, léčba
a výživa pomohly dívce
kritický stav překonat.

Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, praha@praha.charita.cz
(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně.
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