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Krátce

Milí přátelé, 
máme za sebou svá-
tek Všech svatých 
a  Dušičky, dny jsou 
o  poznání kratší 
a  chladnější, počasí 
je stále méně přívě-

tivé. Vracíme se do svých domovů 
a  automaticky čerpáme z  toho, 
co nám nabízejí – teplo, bezpečí, 
zázemí pro naše potřeby a  odpo-
činek, blízkost a  podporu rodiny 
a  přátel.  Přijímáme vše se všední 
samozřejmostí.  Málokdy si uvě-
domíme, že okolo nás žije řada 

lidí, kterým tyto prosté a  pro nás 
samozřejmé věci nejsou dopřány.  
My v  Charitě se s  takovými lidmi 
setkáváme nejčastěji ve službách, 
které pomáhají bezdomovcům, 
v  azylových domech a  nízkopra-
hovém denním centru. Příchodem 
zimy klientům těchto služeb začí-
ná nejtěžší období v roce. Zima pro 
ně neznamená jen větší míru ne-
pohodlí, ale častokrát bezprostřed-
ní ohrožení zdraví a  života. Proto 
Arcidiecézní charita Praha každo-
ročně právě v  těchto dnech sou-
středí síly na rozšíření služeb pro 
lidi bez domova. I  letos prodlužu-

jeme provozní hodiny nízkopraho-
vého denního centra, kde se klienti 
mohou ohřát, najíst, vypít teplý čaj 
nebo vybrat nějaké to teplé oble-
čení. Připravujeme se na otevření 
mimořádné noclehárny, která by 
měla zabezpečit přenocování až 
150 klientům. Zaměřujeme se na 
distribuci materiální a  potravino-
vé pomoci klientům prostřednic-
tvím pracovníků našeho terénního 
programu. Úkoly jsou to náročné 
a  my budeme rádi za jakoukoliv 
vaši pomoc a podporu. 

Mgr. Stanislav Fiala
ředitel Azylového domu sv. Terezie

 Děkujeme všem dárcům, 
kteří podpořili Národní po-
travinovou sbírku. Charita 
v  pražské arcidiecézi získala 
přes 22 tun potravin a dro-
gerie pro lidi v  nouzi. Více...  

 V kostele sv. Josefa v Praze 1 
byla ve středu 8. listopadu 
sloužena mše svatá za zesnu-
lé klienty Arcidiecézní charity 
Praha.  Charita Česká repub-
lika ocenila devět osobností 
za mimořádný přínos cha-
ritnímu dílu. Více...  Cen-
trum zahraniční spolupráce 
zve na předvánoční setkání, 
které se uskuteční ve čtvrtek 
14. prosince od 17 hodin ve 
Vyšší odborné škole sociál-
ně pedagogické a teologické 
JABOK. Bližší informace budou 
zveřejněny na www.praha. 
charita.cz. 

Slavnostní koncert podpořil 
ČeSKou neMocnici v ugandě

Benefičního koncertu, který se konal 31. října ve Smetanově síni Obecní-
ho domu a na jehož programu bylo Requiem W. A. Mozarta, se zúčast-
nilo přes tisíc posluchačů. Večer byl zároveň vzpomínkou na kardinála 
Miloslava Vlka. „Pan kardinál Miloslav Vlk měl k Charitě tak blízko, že na ni 
dokonce pamatoval i ve své závěti, a to nemalou částkou,“ oznámil v úvodu 
koncertu moderátor Marek Eben.  Více o benefičním koncertu 

http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/charita-ziskala-v-narodni-potravinove-sbirce-pres-22-tun-potravin-pro-lidi-v-nouzi/
http://www.charita.cz/aktualne/clanky/charita-cr/cenu-charity-cr-obdrzelo-devet-nominovanych/
http://www.praha.charita.cz
http://www.praha.charita.cz
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/na-beneficnim-koncerte-se-vzpominalo-na-kardinala-vlka-na-charitu-pamatoval-ve-sve-zaveti-oznamil-marek-eben/
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26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha modero-
val Marek Eben. 

Karel Nováček, bývalý profesionální tenista a podporo-
vatel Arcidiecézní charity Praha, přebírá Cenu Charity od 
biskupa Pavla Posáda, prezidenta Charity ČR. 

Svou záštitu koncertu vě-
noval arcibiskup pražský 
kardinál Dominik Duka.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor pod vedením An-
drease Sebastiana Weisera provedly Requiem W. A. Mozarta.

Ředitel soukromé kliniky Program H Plus dr. Oldřich Šubrt 
předal Arcidiecézní charitě Praha šek na pořízení nového 
sanitního vozu pro Českou nemocnici v Ugandě.

Výstava ve foyer Smetanovy síně připomněla kardinála 
Miloslava Vlka a  podporu, kterou věnoval Arcidiecézní 
charitě Praha.

Fotoreportáž z 26. beneFiČního Koncertu 

Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit  
a chcete-li podpořit Českou nemocnici v ugandě, můžete zaslat finanční dar  

na bankovní účet veřejné sbírky: 749126/5500. děkujeme!
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V průběhu prosince a ledna mo-
hou dárci v programu Adopce na 
dálku® očekávat dopis od svého 
„adoptovaného“ dítěte. Do kan-
celáře Arcidiecézní charity v Lon-
dýnské ulici nyní putují tisíce do-
pisů od dětí ze Zambie, Ugandy, 
Konžské demokratické republi-
ky a  Běloruska. Odtud pak míří 
k dárcům v celé České republice. 
„Korespondence z Indie jde přímou 
cestou od zahraničního partnera 
do poštovní schránky dárce,“ do-
plňuje Lenka Mikušková z Centra 
zahraniční spolupráce.  

S klienty Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově jsme ke konci 
října opět vyrazili na celodenní výlet. Tentokrát na Sedlčansko do trapistic-
kého kláštera Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Od sestry Marie jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavého z  historie i  současnosti kláštera, velice mile 
odpověděla i na naše otázky ohledně života v řádu. Pak jsme se zúčastnili li-
turgického zpívání a byli jsme pohoštěni výborným obědem. Nakoupili jsme 
si v  malém obchůdku kláštera marmelády, med a sušenky, které sestry v Po-
ličanech vyrábí. Sestry trapistky žijí podle řehole sv. Benedikta „Ora et labora“ 
– Modli se a pracuj. My jsme v jejich klášteře načerpali klid i novou sílu pro 
každodenní život.  

V  Domově pro seniory kardi-
nála Berana probíhají staveb-
ní úpravy s  vestavbou výtahu 
a venkovní pavlače. 

Modernizace se dočkají také 
koupelny a prádelna. Rekonstrukcí 
projde 16 samostatných koupelen 
v bytech klientů a dvou společných 
koupelen. Koupelny získají proti-
skluzovou podlahu a zcela bezba-
riérové sprchy se sedátky a madly. 

Prádelna bude vybavena pračka-
mi a sušičkami, které jsou vhodné 
pro stálý provoz. Tím bude zajištěn 
plynulý chod prádelny i  snížení 
nákladů.

Vybavení Domova bude dopl-
něno o tři nové polohovací poste-
le. Domov pro seniory kardinála 

Berana v  Mukařově slouží čtyřem 
desítkám seniorů. Snažíme se, aby 
pro ně byl Domov skutečným do-
movem a  cítili se zde bezpečně 
a příjemně. Klíčový je profesionální 
a  zároveň vlídný přístup personá-
lu, ale důležitou roli hraje i  hezké 
a útulné prostředí, v kterém se mo-
hou bezpečně pohybovat i lidé vy-
žadující bezbariérový prostor. Jsme 
rádi, že můžeme prostředí v našem 
Domově pro seniory zkvalitnit.  

doPiSy 
od 

„adoPtovaných“ 
dětí 

Míří K dárcůM

Do kanceláře programu v zambij-
ské Solwezi dorazila nedávno Ro-
sa Sachyuka, studentka 10. roční-
ku: „Sponzorovi píšu, jak se mám 
a jak se mi daří ve škole. Chci mu 
popřát šťastné a  veselé Vánoce 
a celý nový rok. Děkuji za podpo-
ru.“

výlet Seniorů 
do kláštera v Poličanech

domov pro seniory čeká modernizace: 
nový výtah, KouPelny a Prádelna
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Již 12 let mohu studovat díky 
programu Adopce na dálku®. 
Jsem ve třetím ročníku univer-
zitního studia farmacie a  čeka-
jí mě ještě další tři roky. Do té 
doby, než jsem získala podporu 
ve studiu, jsem si vůbec neuvě-
domovala, jak důležité je vzdě-
lání. Podpora je pro mě inspira-
cí a  dala mi odvahu stanovit si 
vysoký cíl. 

V uniVerzitní přípraVě 
se rozhodoValo o Všem

Nejtěžší pro mě byly dva roky 
předuniverzitní přípravy. Bylo to 
období, kdy jsem měla pocit, že se 
rozhoduje úplně o všem. Studovala 
jsem a zároveň pracovala v jednom 
hostelu. Dostala jsem taky skvělou 
lekci do života díky tomu, že jsem 
se odstěhovala od rodičů a žila jsem 
během těchto dvou let v jiném měs-
tě. Zapojila jsem se tam do mnoha 

aktivit. Minulý rok jsem se dostala 
spolu s  dalšími devíti vybranými 
studenty z mého ročníku na jednu 
zdravotnickou konferenci a zúčast-
nila jsem se soutěže zaměřené na 
tvorbu plakátů se zdravotnickou 

tematikou. Za tuto zkušenost jsem 
opravdu velice vděčná. 

Vděčnost a modlitba
Program Adopce na dálku® mi 

dal pocítit mnoho laskavosti v po-
době podpory ke vzdělání a  také 
k vyšší životní úrovni. A proto jsem 
mohla opravdu vyrůst a prožít bě-
hem těchto let tak velkou změnu. 
Díky mému vzdělání se teď cítí 
bezpečněji také má rodina. Neu-
stále na našeho sponzora myslíme 
a modlíme se za něj. Přestože jsem 
svého sponzora nikdy v životě ne-
potkala, hrál v mém životě i v živo-
tě celé mé rodiny velkou roli. 

Je velice důležité mít dobré 
vzdělání a  ne každý si je může 
dovolit. Bez pomoci programu 
Adopce na dálku® bych studovat 
nemohla a to mi připomíná, že je 
potřeba pomáhat všem, kteří ne-
měli tolik štěstí jako já.  

ancy z indie: 
adopce na dálku® mi pomohla stanovit si vysoký cíl

Indická dívka Esther byla jednou 
z prvních studentek, které byly zařa-
zeny do programu Adopce na dál-
ku®. Pochází z chudé rodiny. Tatínek 
pracuje jako námezdní dělník a jeho 
příjem je nestálý. Maminka podlehla 
dlouhodobým zdravotním kompli-
kacím v době, kdy Esther dokončova-
la předuniverzitní přípravu. Dívka tak 
prakticky převzala péči o domácnost 
a  o  své mladší sourozence. Přitom 
studovala, složila přijímací zkoušky 
na vysokou školu, kterou nedávno 
absolvovala. Získala zajímavou práci 
ve finančnictví. „Nikdy nezapomenu 
na program Adopce na dálku®, díky 
němuž jsem dosáhla svých cílů,“ říká 
vděčně Esther.  

adoPce na dálKu® pomohla esther 
 k vysokoškolskému diplomu 

Farní charita Kolín
vás srdečně zve 

na slavnostní otevření

Rodinného 
centRa 

sv. Zdislavy,
kterému požehná pražský arcibiskup 

kardinál Dominik Duka OP.

čtvrtek 23. listopadu 
2017 od 15 hodin

Benešova 774, Kolín ii
Farní charita Kolín se již čtvrtým rokem 

věnuje ohroženým rodinám a ve spolupráci 
s městem Kolín otevírá nové Rodinné centrum 

jako místo pomoci rodinám v obtížné 
rozchodové a porozchodové situaci.

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

