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Milí přátelé,
otevíráte poslední le- 
tošní Bulletin Arci-
diecézní charity Praha. 
Ohlédneme-li se zpět, 
vidíme, že se pracovní-
kům Charity dařilo po-

máhat lidem v nejrůznějších situacích. 
Mnoho příkladů, jak pomáhat bliž-

ním, vidíme v  Písmu. Znáte Ebed-
melecha? Etiopan Ebedmelech zjis-
til, že prorok Jeremiáš byl uvržen do 
cisterny, aby tam bídně zahynul. Co 
s tím? Šel rovnou ke králi. Nejen, že se 
za Jeremiáše přimlouval, ale také ho 
šel zachránit. Pomoc přichází zvenčí. 
Většinou se najde člověk, který svou 
pomoc nabídne. Někdy je to sám 
Boží Syn, jako u jezera Bethesda, kde 
postavil na nohy chromého. 

Domnívám se, že i pracovníci Cha-
rity jsou ve svém oboru schopni nabí-
zet velmi různorodou pomoc. Nebý-
vají to váhaví lidé, kteří se tak dlouho 
rozmýšlí, až jejich pomoci není třeba. 
Mají mnoho zkušeností a  nepředví-
dané situace je nezaskočí. Proto jim 
tleskám spolu s  vámi a  raduji se, že 
takové Boží dělníky máme. 

Mons. Karel Herbst SDB
emeritní pomocný biskup

Krátce
 Zveme na vánoční setkání 

Centra zahraniční spoluprá-
ce, které proběhne v  pondělí  
19. prosince od 17 hodin 
v Novoměstské radnici. Více...  

 Tradiční modlitba za přeži-
tí zimy proběhne v Azylovém 
domě sv. Terezie pro lidi bez 
domova ve středu 21. pro- 
since od 13 hodin. Více...  

 Podle srovnávacího serveru 
HotelsCombined se Penzi-
on U  sv. Kryštofa zařadil me-
zi 3 % nejlépe hodnocených 
hotelů a  penzionů na světě. 
Více...  Středisko migrace 
otevřelo poradnu v  nové po-
bočce Oddělení pobytu cizin-
ců Ministerstva vnitra. Více…  

 Farní charita Praha 4-Mod-
řany pořádá v neděli 8. ledna 
od 16 hodin v  kostele Nane-
bevzetí Panny Marie Tříkrálový 
koncert. Více...  Pracovníci 
Charit v pražské arcidiecézi 
se sešli na adventní duchovní 
obnově. S P. Josefem Brožem 
se zamýšleli nad odkazem  
sv. Matky Terezy.

Lidé bez domova zažívají jednu z nejextrémnějších forem chudoby 
a sociálního vyloučení. Nejtěžším obdobím je pro ně zima. Proto 
Arcidiecézní charita Praha svou pomoc lidem bez přístřeší během 
zimních měsíců rozšířila.  Čtěte více 

Rozšířili jsMe poMoc 
lidem bez domova 

přejeme vám krásné a požehnané Vánoce
Přejeme vám i vašim blízkým krásné a požehnané prožití adventního času a vánočních 
svátků. Děkujeme za vaši důvěru a podporu v uplynulém roce, bez nichž bychom nemohli 
mnohé z našich aktivit na pomoc potřebným rozvíjet.  Arcidiecézní charita Praha 

http://praha.charita.cz/akce/vanocni-setkani-centra-zahranicni-spoluprace/
http://praha.charita.cz/akce/modlitba-za-preziti-zimy/
http://krystof.cz/hotelscombined-9-0/
http://praha.charita.cz/sluzby/migrace/aktualne/charitni-poradna-nedilnou-soucasti-noveho-uradu-ministerstva-vnitra/
http://praha.charita.cz/akce/trikralovy-koncert-farni-charity-praha-4-modrany/
http://praha.charita.cz/sluzby/svterezie/aktualne/arcidiecezni-charita-praha-rozsirila-pomoc-lidem-bez-domova/
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Charita Česká republika se 
ve své Tříkrálové sbírce opět 
obrátí k  občanům naší země 
s přáním požehnaného nového 
roku a  s  prosbou o  solidari-
tu s  potřebnými. Děkujeme za 
vaši podporu v  uplynulých le-
tech a  prosíme vás: pomáhejte 
s námi i nadále.

Jak pomůže 
Tříkrálová sbírka 2017

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně 
z největší části věnován na pomoc 
lidem v  nouzi žijícím v  naší zemi. 
Desetina sbírky pomáhá v  zahra- 
ničí. Arcidiecézní charita Praha 
využije prostředky na pořízení 
nového výtahu pro Centrum 

pro tělesně postižené Fatima, na 
založení charitního komunitního 
centra v  Kolíně, na pomoc rodi- 
nám s dětmi v tísni a na podporu 
České nemocnice v Ugandě.

CenTrem prahy 
proJde průvod 
v čele s velbloudy

V pátek 6. ledna 2017 v 15 ho-
din požehná koledníkům v kostele 
sv. Tomáše kardinál Dominik Du-
ka.  V  15.30 potom z  přilehlé Jo-
sefské ulice zamíří průvod s  třemi 
králi na velbloudech přes Karlův 
most na Staroměstské náměstí, 
kde od 16.30 zazní Rybova Česká 
mše vánoční v podání sto dvaceti- 
členného sboru. 

buď kInG 
s Tříkrálovou sbírkou

Rozšiřte řady našich koledníků. 
Získejte více informací v našem 
Dobrovolnickém centru. 

Teploměr ukazoval jen něko-
lik stupňů nad nulou. Přesto si 
několik odvážlivců ustlalo na 
dvoře berounského gymnázia. 
Přespáním venku ve spacáku 
chtěli upozornit na lidi, kteří 
musejí přečkat zimu bez střechy 
nad hlavou.

K mezinárodní akci Noc venku se 
tradičně připojila Farní charita Be-

roun. Ve čtvrtek 24. listopadu připra-
vila pro desítky účastníků zajímavý 
program, mimo jiné promítání časo-
sběrného filmu Mallory s následnou 
diskusí s  hlavní protagonistkou. 
Dobrovolnou vstupenkou na 
akci byl materiální dar pro lidi bez 
domova. Farní charita Beroun tak 
získala potraviny a  ošacení, které 
pomohou jejím klientům během 
zimních měsíců.    Více informací 

Trikralova

sbirka

Foto: Farní charita Řevnice

Na začátku prosince požehnal kardi-
nál Dominik Duka nově vzniklé Níz-
koprahové denní centrum pro ženy 
v  nouzi, které založila Farní charita 
Praha 1-Nové Město ve spolupráci 
s  Arcidiecézní charitou Praha. Jed-
ná se o  první sociální službu toho-
to druhu v  celé České republice.  Na 
snímku zleva: Jaroslav Němec, ředitel 
Arcidiecézní charity Praha, Lucie Ry-
bárová, ředitelka Farní charity Praha 
1-Nové Město, Pavel Šimek, zástupce 
ředitele Arcidiecézní charity Praha, 
kardinál Dominik Duka, Šárka Tábor-
ská, předsedkyně sociálního výboru 
MČ Praha 1.           Více informací 

Noc VeNKu Na VlastNí Kůži

první denní centrum pro ženy v nouzi požehnal 
KaRdiNál doMiNiK duKa

tříKRáloVá sbíRKa se blíží 

http://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/%3Fi%3Ddobrovolnicke-centrum12%23directory-detail
http://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/%3Fi%3Ddobrovolnicke-centrum12%23directory-detail
http://beroun.charita.cz/dokumenty/berounska-noc-venku-potreti/noc-venku-beroun-2016/
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/prvni-denni-centrum-pro-zeny-v-nouzi-pozehnal-kardinal-dominik-duka/
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/prvni-denni-centrum-pro-zeny-v-nouzi-pozehnal-kardinal-dominik-duka/
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/prvni-denni-centrum-pro-zeny-v-nouzi-pozehnal-kardinal-dominik-duka/
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Do třetího roku svého fungo-
vání právě vešel náš projekt v  ji-
hoindickém kraji Chimkagalur. 
Místní ženy vytvářejí svépomocné 
skupiny a  společně potom spo-
ří, vzdělávají se a  hledají řešení 
svých problémů. „Do svépomoc-

V Zambii je virem HIV nakaženo 13 % dospělé populace. Proto šíří-
me osvětu nejen mezi dětmi zapojenými do programu Adopce na 
dálku®, ale i mezi jejich rodiči. 

příběhy žen, které se postavily Na VlastNí Nohy

V Mukonchi jsme nedávno uspo-
řádali osvětovou přednášku za-
měřenou na HIV/AIDS. Všem pří-

tomným jsme nabídli možnost 
podstoupit test na HIV s následným 
psychosociálním poradenstvím. 

Informace 
pro podporovatele 

zahranIčních projektů
Souhrnná potvrzení o darech 

bude centrum zahraniční 
spolupráce zasílat dárcům na 
přelomu ledna a února 2017.

Spolu s potvrzením  
obdrží dárci i lednový Bulletin Speciál.

Testování se podrobilo 28 dětí  
a 60 dospělých. Paní Doreen Chan-
da, koordinátorka programu Adop-
ce na dálku® v Mukonchi vysvětluje: 
„Osvěta je v  boji proti této zhoubné 
nemoci klíčová. Když jsou lidé dosta-
tečně informováni o  viru HIV, jeho 
následcích a  možnostech prevence, 
novým infekcím se daří zabránit.” 

Podle celosvětových statistik je 
virem HIV nakaženo 37 milionů 
lidí. Dvě třetiny z  nich žijí v  sub-
saharské Africe. Alarmující je, že 
polovina nakažených o své nákaze 
neví a šíří ji nevědomě dál. 

 

Aktuálně 

ze Zambie poloViNa o sVé NáKaze ViReM hiV NeVí

Aktuálně z Indie

ných skupin  chceme  během tří let 
zapojit pět a  půl tisíce lidí z  šede-
sáti vesnic,“  říká  Natálie Podol-
cová z  Centra zahraniční spolu- 
práce.

Členkou jedné ze svépomocných 
skupin je paní Prabhayathi: „Po 
čase jsem nabrala odvahu, požáda-
la skupinku o  půjčku ze společného 
fondu a otevřela si malý stánek v blíz-
kosti školy a  frekventované hlavní 
ulice našeho města. Prodávám drob-
nosti – vodu, sladkosti, ovoce, ale uži-
vím se. Díky stánku jsem se postavila 
na vlastní nohy a těší mě, že se dove-
du postarat o svoji rodinu.“

Paní Kamalamma začala spolu 
s ostatními členkami skupiny spo-
řit: „Začala jsem přispívat každý tý-
den 20 rupií. Zpočátku jsem se bála, 
že mi peníze budou v mém rozpočtu 
chybět, ale zvykla jsem si.“ Její ná-
pad prodávat látky byl skupinkou 

podpořen. Získala půjčku 25  000 
rupií. Dnes dokáže prodejem 
vydělat 300 rupií denně a zvažuje 
další investici k  rozšíření svého 
podnikání.

Čtěte celý článek 

Paní Prabhayathi si otevřela obchod 
se smíšeným zbožím.

Paní Kamalamma vydělá prodejem 
látek 300 rupií denně.

http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/indie1/pribehy-zen-ktere-se-postavily-na-vlastni-nohy-indie/


obdarujte i své bližní, kteří jsou v nouzi. 
pomozte jim vytvořit nový domov.

Na otázku, kdo je 
náš bližní, odpově-
děl Ježíš podoben-
stvím o  samaritá-
novi. Ukázal nám, 
jak máme jednat 
i  my. Prosím, ne-

zapomínejme zvláště o Vánocích, 
že našimi bližními jsou i  lidé, 
kteří žijí kolem nás v  chudobě 

a osamocení. Pomozme jim, pro-
střednictvím Arcidiecézní chari-
ty Praha, vytvořit nový domov. 
V  Praze-Třeboradicích jsme nově 
otevřeli azylový dům pro lidi bez 
domova, kteří zároveň potřebují 
podporu vzhledem k  vysokému 
věku i  tělesnému či mentálnímu 
postižení. Jsou to ti nejchudší 
z nejchudších, kteří potřebují na-

ši pomoc. Pomozte nám prosím 
pořídit vybavení společné kuchy- 
ně. 

Za vaše dary děkujeme.

 sestra RADIMA 
JANA IVANČICOVá, 

zástupce ředitele 
Azylového domu sv. Terezie

              Prvními obyvAteli Azylového domu v PrAze-třeborAdicích
     jsou PAní věrA A PAn václAv.

věra:  Když jsem byla na ulici a zavřeli nádraží, 
jezdila jsem tramvajemi. Občas jsem dostala epileptický 
záchvat, spadla jsem a nevěděla, co se se mnou dělo. 
Jednou jsem byla týden o hladu. Nějací manželé mi 
dali jídlo a poradili mi, kde mám hledat odbornou 
pomoc. Pak už to bylo lepší. Díky Charitě mám zázemí. 
Cítím, že jsem v bezpečí.

Obracíme se na vás s prosbou o pomoc na vybavení nového azylového domu pro 
LIDI beZ DOmOVA, kteří jsou v seniorském věku nebo trpí zdravotním postižením. 
Vaše dary využijeme na nákup pračky, sporáku, myčky a nádobí do společné kuchyně. 
Přispějte prosím na tyto VáNOČNí DárKy, aby mohly sloužit už na ŠTěDrý DeN.

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.

váClav:  Téměř 15 let jsem 
žil na ulici. Azylový dům mi 
pomáhá od mrazu, zimy 
a deště. Lidé z Charity mě 
doprovázeli na úřady, teď 
už to dokážu sám. Učí mě, 
jak hospodařit s penězi. 
Máme dohodu. Moje 
peníze jsou u pokladníka 
v obálce a já si beru jen 
tolik, kolik zrovna potřebuju.
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obdaRujte o VáNocích NejeN sVé blízKé

Váš dar pošlete prosím na číslo účtu Arcidiecézní charity Praha 
749011/5500, variabilní symbol 402.

Více o adventní výzvě 

http://praha.charita.cz/sluzby/svterezie/aktualne/adventni-vyzva-obdarujte-o-vanocich-ty-kteri-jsou-v-nouzi/

