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Vánoční dárky

V  souvislosti s  adventní dobou se 
často píše, že se máme zastavit, za-
myslet, my věřící si najít více času na 
modlitbu a  nezaměnit Vánoce za 
horečné nakupování. Ale co dárky? 
V našem Azylovém domě začínají 
být některé maminky smutné, že 
nemohou koupit dětem vše, co by 

si přály (I když díky našim štědrým 
sponzorům dárky i vánoční večeři 
vždy máme). Některé se o to snaží 
i za cenu dalšího zadlužení. 

A  tak se vždy v  této době setká-
váme a  povídáme si o  tom, co se 
komu vybaví, když se řekne Váno-
ce? Odpovědi jsou velmi podobné 
– maminka se mnou pekla cukro-
ví, chodili jsme s dědou do lesa pro 
větvičky, zdobili jsme s rodinou v le-
se strom pro zvířátka atd. To vše má 
společného jmenovatele. Je nám 
vzácný ten čas, kdy nám někdo s lás-
kou předával kouzlo Vánoc. A tak si 
vždy závěrem řekneme, jaké zážitky 

mohou dětem připravit i bez peněz.  
A  také se učíme počítat svoje po-
žehnání. Tu spoustu věcí, které jsme 
dostali a  bereme jako samozřej-
most. Jídlo na stole, zdraví, rodinu, 
děti, přátele. Schválně si to zkus-
te, kolik toho bude. A  to všechno 
proto, že se v jednom chlévě o vá-
noční noci narodil ten, který bude 
nazýván Král králů, Kníže pokoje, 
Spasitel světa, Syn Boha živého. 
Největší dar, jaký si umíte představit 
pro každého z nás.

Mgr. Jana Hrdličková
SM Imelda 0SF

ředitelka Azylového domu Gloria

KrátceKrátce

dárek noVorozencům 
v Ugandě

Pro Českou nemocnici sv. Karla 
Lwangy jsme zakoupili přetlako-
vé ventilace CPAP, speciální zaří-
zení, které pomáhá zachraňovat 
předčasně narozená miminka. 
Ta mívají potíže s intenzitou dý-
chání a opakovaně se jim zasta-
vuje dech. Každý nádech je pro 
ně stejně těžký jako ten první. 

Lékaři z Buikwe se proto na dárce 
obrátili s prosbou o nákup těchto 
dýchacích přístrojů na novoroze-
necké oddělení. „Měsíčně se totiž 
potýkali s dvaceti takovými případy. 
Od nynějška je pomáhají řešit hned 
tři tato zařízení,“ informuje z Buikwe 
ředitel České nemocnice James Ka-
zungu.  

 Zřizujeme telefonní lin-
ku 776 018 533 pro osamělé, 
kteří potřebují o  své situaci 
komunikovat. Více...  Chari-
ta ČR provedla průzkum na  
téma dostupnosti bydlení. 
Více...  Nadace ČEZ věnova-
la dar na nákup 12 notebooků 
pro děti ze sociálně slabých 
rodin.  Od 5. prosince vláda 
zmírnila zákaz návštěv v domo-
vech sociální péče. Více...

Adventní výzva 

OBDARUJTE 
O vánOcích nEJEn 
své Blízké.
přispěJTE 
nA pOTRAvinOvOU 
pOmOc liDEm 
v nOUzi. 
Více na straně 5 

https://praha.charita.cz/telefonni-linka-pro-osamele/
https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/kazdy-osmy-cech-ma-strach-ze-se-do-roka-bude-muset-stehovat/
https://praha.charita.cz/zverejnujeme-kontakty-pro-objednani-navstevy-v-nasich-domovech/
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rozŠiŘUJeme pomoc lidem bez domoVA 
o novou noclehárnu 

Tři desítky lidí bez domova 
mohou strávit zimu v  krizové 
noclehárně v Praze Malešicích, 
která funguje od 1. prosince 
díky podpoře Magistrátu hl. m. 
Prahy. 

Malešická noclehárna je otevřena 
24 hodin denně a její provoz zajiš-
ťuje Armáda spásy a  Arcidiecézní 
charita Praha. Noclehárna je určena 
zejména lidem se zvýšenými zdra-
votními potřebami. Julie Holaňová 
z Arcidiecézní charity Praha popi-
suje:  „Většina má nějaký zdravotní 
problém, hůř chodí nebo se zotavují 
z nemoci či úrazu.“

Čtěte celý článek 

Jak může pomoci 
veřejnost

   Potkáte-li v mrazu člověka bez 
domova, který potřebuje po-
moci, volejte linku 156 praž-
ské městské policie. Strážníci 
ho nasměrují na místo, kde 
může strávit nocleh v teple.

   Darujte oblečení. Upotřebíme 
zimní bundy, kalhoty, boty, 
svetry, spodní prádlo a ponož-
ky. Sběrné místo je v Pernero-
vě 20 v Praze Karlíně. Více...

   Podpořte finančně chod so-
ciálních služeb pro lidi bez 
domova. Více...

Potravinová 
sbírka

Všechna očekávání předčila listo-
padová Sbírka potravin. Dárci vě-
novali 440 tun potravin a drogerie 
pro potřebné. Atmosféru sbírky 
přibližuje reportáž Zázrak v nym-
burském Albertu.  

  Štědrovečerní pokrm a dár-
kové balíčky pro stovku lidí bez 
domova chystá Azylový dům  
sv. Terezie.

  Dětem v azylových domech, 
sociálních bytech a sociálně po-
třebných rodinách připravujeme 
vánoční dárky. 

  Nadace AGEL obdarovává tra-
dičně, již čtvrtým rokem, děti i ma-
minky v Azylovém domě Gloria. 

  V domovech pro seniory a lidi 
s postižením udržujeme vánoční 
zvyky, vyrábíme adventní věnce, 
pečeme cukroví a scházíme se při 
adventní modlitbě a rozjímání.

  V  Domově pro seniory kar-
dinála Berana ozdobili na zahra-
dě vánoční strom a  postavili jes- 
ličky.

  V Domově sv. Rodiny pro lidi 
s mentálním postižením připra-

vují vánoční výzdobu, na které se 
podle svých možností podílejí oby-
vatelé Domova v  terapeutických 
dílnách.

  Krajané, kteří přesídlili do 
Česka, zažijí letos první Vánoce 
v  zemi svých předků. Charita jim 
pomáhá v  integraci. A  také je učí 
slavit české Vánoce – péct cukroví, 
plést adventní věnce, zpívat koledy 
a mnoho dalšího.� 

rozdáVáme Vánoční rAdost 

Charita připravuje 21. tříkrálovou sbírku. Tři králové chtějí při-
nést požehnání do roku 2021 navzdory koronavirovým opatře-
ním. A tak se připravují na koledu s rouškami, a pokud epidemio-
logická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář, 
chystá Charita i koledu virtuální.

Trikralova

sbirka

Tri králové prijdou

› ›

https://praha.charita.cz/rozsirujeme-pomoc-lidem-bez-domova-o-krizovou-nocleharnu-v-malesicich/
https://praha.charita.cz/sluzby/charitnisatnik/#chci-darovat-obleceni
https://www.darujme.cz/projekt/1200288
https://praha.charita.cz/podzimni-kolo-sbirky-potravin-zazrak-v-nymburskem-albertu/
https://praha.charita.cz/podzimni-kolo-sbirky-potravin-zazrak-v-nymburskem-albertu/


Jelikož svou práci děláme oprav-
du srdcem, „adoptovali“ jsme 
i my několik chudých dětí touží-
cích po vzdělání. 

Kolegyně Kamila, která pracuje v na-
ší kontaktní kanceláři, má už rok a půl 
v péči malou Dezirantu z Ugandy. 
Na tehdy pětileté děvčátko ji upo-
zornila kolegyně Dominika: „Koukej, 
ta má stejné šaty jako ty!“ Deziranta 
se navíc narodila ve stejný den jako 
maminka Kamily a byla do progra-
mu registrována na Kamilin svátek. 
Dost vodítek pro správný výběr. 
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Domov pro seniory a lidi s po-
stižením v běloruském Kryčevě 
se přestěhoval do zrekonstruo-
vaných prostor v areálu místní 
nemocnice. Umožnil to dar Ar-
cidiecézní charity Praha.

domov v běloruském kryčevě 
zrekonstrUoVán díky českým dárcům

JAk Jsem koUPilA „adoptivní“ dcerce 
v Ugandě kozU

Roztomilé dopisy a obrázky teď 
už Kamila nemusí dárcům závidět, 
sama je dostává a s radostí na ně 
odpovídá. Kamiliny děti měly z no-
vé sestřičky v Africe velkou radost 
a hned v prvním dopise jí poslaly 
obrázek své rodiny. 

Deziranta má pět sourozenců. 
Pro rodiče je těžké zajistit prostřed-
ky na základní fungování rodiny, 

Domov, který čeští dárci podporují 
od roku 2018, získal na jaře tohoto 
roku nové prostory v kryčevské ne-
mocnici. Senioři a lidi s postižením, 
jejichž zdravotní stav vyžaduje lé-
kařský dohled, se tak dostali blíže 

k odborné zdravotnické péči včet-
ně noční pohotovosti. 

Nové prostory však vyžadovaly 
kompletní rekonstrukci. Vedení Do-
mova se obrátilo na Arcidiecézní 
charitu Praha s prosbou o pomoc. 
Ta díky českým dárcům poskytla 
dar ve výši 8.000 EUR (210 tisíc ko-
run). Obdobnou částkou přispělo 
město Kryčev. 

V celé budově byly ve velmi špat-
ném stavu podlahy i okna, omítka 
ze stěn opadávala. Bylo potřeba 
vymalovat, vyměnit světla a  zre-
novovat koupelny. Zachována by-
la kapacita 35 lůžek. Rekonstrukce  
probíhala od června do září, v  říj-
nu proběhlo stěhování a slavností  
otevření. 

Čtěte celý článek 

Pokud byste chtěli 
„svým“ dětem 

poskytnout 
podobný dar, 

kontaktujte prosím
Centrum 

zahraniční spolupráce 
na tel.: 224 246 573 

nebo e-mailu 
pomocdozahranici 
@praha.charita.cz.

natož na školné pro všechny dě-
ti. Situaci vylepší nový přírůstek 
do rodiny – koza, na kterou jim 
Kamila přispěla. Tento způsob 
pomoci je pro ugandské rodiny 
nesmírně cenný a  usnadňuje ka-
ždodenní snahu o  zabezpečení   
obživy. 

 

https://praha.charita.cz/domov-v-beloruskem-kryceve-zrekonstruovan-diky-ceskym-darcum/
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Když udeřila pandemie covid- 
-19, všechny kliniky přestaly lé-
čit pacienty, kteří přišli s horeč-
kou, kašlem a dušností. 

To ovšem neplatilo o  Nemocnici 
svatého Ignáce, kterou Arcidiecéz-
ní charita Praha podporuje od roku 
2002. „Spolupracovali jsme s  úřady 
při organizaci karantény pacientů 
a později při jejich léčbě,“ ilustruje ses-
tra Rita D’Souza z kongregace misij-
ních sester Královny apoštolů, která 
v nemocnici pracuje jako primářka 
a pediatrička posledních 17 let. 

Nemocnice se ale opakovaně 
dostávala do neřešitelné situace. 

„Mnohokrát, když byli pacienti v kri-
tickém stavu s přidruženými nemo-
cemi a my jsme nebyli schopni zvlád-
nout léčbu, žádali jsme o přeložení do 

jiných a lépe vybavených nemocnic. 
Odpověď byla častokrát zamítavá - 
žádná lůžka k dispozici. Cítili jsme se 
bezmocní, protože jsme nemohli na-
bídnout adekvátní pomoc.“ 

Nejsmutnější příběhy se týka-
ly starších lidí, kteří byli přivezeni 
k  léčbě v  poslední chvíli. Mnoho 
z nich zemřelo během krátké doby 
po příjezdu do nemocnice. „Máme 
potíže s kapacitou plicních ventiláto-
rů, protože v současné době máme 
k využití pouze dva,“ posteskla si ses-
tra Rita. Situaci nyní pomůže vyřešit 
Arcidiecézní charita Praha, která do 
Honavaru odesílá tři plicní ventilá-
tory.  
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Vidya z  Indie má dvě sestry 
a chudí rodiče nemohli zaplatit 
vzdělání všem dětem. Dívka by-
la naštěstí v roce 2007 vybrána 
do programu Adopce na dálku®. 
„Adoptivní maminka“ paní Klára 
ji podporovala ve studiu na zá-
kladní, střední i vyšší škole. 

Dnes pracuje Vidya v laboratoři ve 
městě Manki. Už nebydlí v hostelu, 
ale pronajímá si vlastní byt a stojí 
pevně na svých nohou: „Z  celého 
srdce děkuji paní Kláře za všechno, co 
mi umožnila. Když mám volno, pro-
cházím se po lese, vzpomínám na ni 
a cítím velkou vděčnost.“ 

Také Vinayak pochází z  Indie 
a  vystudoval díky programu 
Adopce na dálku®. V dětství snil 
o povolání řidiče. Jako skoro kaž- 
dý kluk miloval auta a  motory. 
Postupně se ale jeho zájmy mě-
nily. Vynikal v matematice, spor-
tech a malování. 

Své okolí překvapil, když si vybral 
bakalářský obor vizuálního umě-
ní, na který navázal kurzem počí-
tačové animace. Nyní pracuje v IT 

lAborAntkoU díky programu Adopce na dálku®

od řidiče k animátorovi v it firmě

společnosti jako animátor. Přes 
všechny své úspěchy zůstává vel-
mi pokorným: „Chci podporovat 
své rodiče. Jsem jim vděčný za to, že 

mi nechali svobodnou vůli ve výbě-
ru školy a  povolání. Děkuji také mé 
české rodině, bez které bych nemohl 
vystudovat.“ 

tŘi Plicní Ventilátory 
pro honavarskou nemocnici 

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/


přispějte na 

pOTRAvinOvOU pOmOc 
liDEm v nOUzi
Distribuujeme ročně tuny potravinové pomoci lidem, kteří jsou v nouzi 
a kterým hrozí hlad. potraviny získáváme díky evropskému fondu FEAD 
i z potravinových sbírek. Během druhé vlny koronaviru se na nás 
obrátilo takové množství potřebných lidí, že zásoby potravin občas 
docházejí. prosím, přispějte na jejich nákup, aby pomoc mohla 
pokračovat dál. 

Váš dar 500 korun zajistí

PotrAVinoVý 
bAlíček

Pro čloVěkA 
bez PŘístŘeŠí.

Váš dar 800 korun 
proměníme v 

nákUP Pro tŘí 
Až čtyŘčlennoU  rodinU.

Váš dar 1500 Kč
zabezpečí 

PotrAVinoVoU 
Pomocí 

VícečlennoU 
rodinU.

obdArujte o Vánocích nejen sVé blízKéobdArujte o Vánocích nejen sVé blízKé

prosíme, 
podpořte sbírku 
darem na konto 

749986/5500, 

 variabilní symbol 

 41 
nebo darujte on-line.

https://www.darujme.cz/projekt/1203879
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