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Jdu do toho

Letos prožíváme postní dobu velmi 
neobvykle. Současné události nám 
častěji než jindy připomínají konec 
pozemského života. Každý z  nás 
musí počítat s  covidem-19. Tato 
zákeřná nemoc může ukončit náš 
život nebo život našich blízkých. 
Půst je příležitost obrátit pozornost 

k věčnosti. Je pro nás příležitostí po-
chopit, co je pro nás opravdu důle-
žité. 

Osobně se vždycky těším na 40 
postních dnů, kdy si dávám nová 
předsevzetí. Musím ovšem přiznat, 
že často to skončí katastrofou, když 
zjistím, jak jsem slabý a  pohodl-
ný. Těžko měníme zvyky. Těžko se 
vzdáváme svého pohodlí. Jenže 
právě to je nutné, abychom nechali 
náš život prozářit tajemstvím Veliké 
noci. 

Postní období charakterizují tři 
slova: modlitba, půst, almužna. 
Modlitbu vnímám jako upřímný 

rozhovor s Bohem. Půst je pro mě 
změnou zvyklostí a  vzdání se po-
hodlí. A almužna? Ta nás vede k po-
kornému přiznání, že toho možná 
máme až příliš a  můžeme se po-
dělit s chudými. Co jsme třeba ne-
mohli utratit na lyžích nebo jinde, 
proměňme v dobro. 

Nechme se vést modlitbou, půs-
tem a  almužnou. Zaručuju, že ra-
dost o Velikonocích bude nezměr-
ná. Já osobně do toho jdu. 

P. Edward Walczyk
Arcidiecézní charita Praha

farář ŘKF u kostela 
sv. Bartoloměje Praha-Kyje

KrátceKrátcePomáháme sAmoživitelům 
díky divákům České televize

Stovky rodičů samoživitelů zís-
kají prostřednictvím Charity pří-
mou pomoc. Umožnil to loňský 
mimořádný Adventní koncert 
České televize, během kterého 
diváci darovali 9,5 milionu korun.

Neúplné rodiny patří k  nejohro-
ženějším skupinám obyvatel. Sa-
moživitelé pečují o děti a zároveň 
finančně zabezpečují domácnost. 

Do toho mají dětem zajistit pod-
mínky pro distanční výuku.

Pokud dojde k  výpadku příjmů 
a  pokud chybí úspory či podpora 
rozšířené rodiny, ocitají se naráz v kri-
tické situaci. Nevychází jim peníze na 
bydlení, jídlo a často ani na základní 
životní potřeby pro sebe a děti.

Čtěte celý článek s kontakty 
pro žadatele o podporu 

  Zhlédněte videoreportáž 
ze stavby Komunitního centra 
ve Vlašimi. Více...    V projek-
tu Pomáhej pohybem jsme 
od Nadace ČEZ získali 150 tisíc 
korun na nákup notebooků pro 
online výuku dětí ze sociálně 
slabých rodin. Více...   Pražská 
arcidiecéze spustila nový kate-
chetický web. Více...   Hostem 
sestry Angeliky v pořadu Jak to 
vidí Českého rozhlasu byla tera- 
peutka a ředitelka naší Poradny 
Magdala, Šárka Dršková. Více...

www.facebook.com/
praha.charita

www.instagram.com/
charitapraha

sleduJte nás
na sociálních sítích

https://praha.charita.cz/pomahame-samozivitelum-diky-divakum-ceske-televize/
https://praha.charita.cz/pomahame-samozivitelum-diky-divakum-ceske-televize/
https://www.youtube.com/watch?v=YynbyARXDnA&ab_channel=Arcidiec%C3%A9zn%C3%ADcharitaPraha
https://pomahejpohybem.cz/
https://katechete.apha.cz
https://dvojka.rozhlas.cz/pomahame-hledat-vlastni-cestu-uvadi-reditelka-poradny-magdala-sarka-drskova-8429996
www.facebook.com/praha.charita
www.facebook.com/praha.charita
www.instagram.com/charitapraha
www.instagram.com/charitapraha
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Pomáháte, aniž by vás to cokoli stálo!

Nakupujete on-line? A  věděli  
jste, že nás tím můžete podpořit, 
aniž by vás to cokoliv stálo? Je to 
možné díky projektu Givt, který 
propojuje neziskový sektor a in-
ternetové obchody.

Pokud v Givtu začnete pomáhat do 
7 dnů od vydání tohoto Bulletinu, 
naše Charita získá jednorázový bo-
nus 30 korun! Stačí, když si zdarma 
přidáte givtího Pomocníka do 
vašeho prohlížeče. 

S  Pomocníkem pak můžete na-
kupovat přes internet, jak jste zvyk-
lí, ale část peněz z vaší objednávky 
půjde na dobrou věc pro naši orga-
nizaci. Důležité je, že při tom nepla-
títe nic navíc a Pomocník vás vždy 
upozorní na možnost přispět tam, 
kde je to možné. 

Paní Lucie přichází k pultu v za-
stavárně. V ruce svírá mobil nej-
staršího syna. Jeho zástavou 
chce získat pár stovek na nákup 
v supermarketu. Vtom jí zazvoní 
telefon.

„Představila se paní z  Arcidiecézní 
charity Praha. Byla jsem chvíli zmate-
ná. Když jsem včera večer brouzdala 
po internetu a hledala pomoc, posla-
la jsem zprávu Charitě. Ani jsem ne-
čekala odpověď, a tak jsem na celou 
věc zapomněla,“ líčí paní Lucie. 

Ještě ten den se sešly. Paní Lu-
cie se sociální pracovnici svěřila 

Získejte od Givtu 
pro Charitu 30 korun:

Stáhněte si 
do prohlížeče 
GIVTího 
Pomocníka

Za každého 
staženého 

Pomocníka 
dostane Charita 

30 korun.

Při návštěvě 
e-shopu 
vás Pomocník 
upozorní, 
že můžete 
pomáhat.

se svou obtížnou situací. Manžel 
nedávno přišel o práci a kvůli ne-
moci i  o  brigády. Její rodičovský 
příspěvek nestačí. Vyřízení dávek se 
protahuje. Rodina brzy vyčerpala 
skromné úspory a  nyní nemá ani 
na jídlo.

Díky Adventní sbírce, v níž dárci 
přispěli na nákup potravin pro lidi 
v tísni, dostala paní Lucie hned při 
prvním setkání potravinový balí-
ček v hodnotě zhruba 1 500 korun. 
„To nás zachránilo,“ říká s  úlevou. 
S Charitou bude nadále v kontaktu, 
dokud se situace v rodině nestabi-
lizuje. 

sbírka 
resPirátorů 

Děkujeme DárCům, 
kTeří nám DaroValI 

resPIráTory a fInanční 
ProsTřeDky 

na jejICh nákuP. 

S vaší pomocí jsme mohli  
rychle reagovat a poskytnout 
pomůcky potřebným lidem 
v našich sociálních službách, 
kteří díky tomu mohli začít 
dodržovat vydané vládní 

nařízení.
Přehled sběrných míst 

neopakovatelná 
šAnce!

Tento Bulletin odebírá  
8 350 čtenářů. Kdyby  
každý z nich daroval Charitě  
jen 2 minuty svého času 
potřebného na stažení 
Givtího Pomocníka,  
získali bychom čtvrt milionu 
korun!

To je čásTka, 
kTerá ZaPlaTí:

    800 hodin osobní 
asistence pro lidi 
s handicapem

    200 potravinových 
balíčků pro vícečetné 
rodiny v nouzi

    50 chudým dětem v Indii 
roční náklady na vzdělání

Akce platí od 15. 3. do 21. 3. 2021. 

Pomoc za minutu dvanáct

http://bit.ly/30Kc-pro-Arcidiecezni-charitu-Praha
http://bit.ly/30Kc-pro-Arcidiecezni-charitu-Praha
http://bit.ly/30Kc-pro-Arcidiecezni-charitu-Praha
https://praha.charita.cz/vyhlasujeme-sbirku-respiratoru-pro-potrebne/
http://bit.ly/30Kc-pro-Arcidiecezni-charitu-Praha
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Někdy v roce 2001 jsme s velkou 
rodinou mého tehdejšího přítele 
začali podporovat přes program 
Adopce na dálku® ugandského 
chlapečka, aby mohl chodit do 
školy. 

Tehdy jsem se bá-
la nejistoty, jestli 
se pomoc k těm 
dětem vůbec 
dostane, a  taky 
závazku a vůbec... 
Ale šli jsme do to-
ho, byli jsme na 

střední, náš příspěvek byl zanedba-
telný. 

V  průběhu let se rozložení sil 
měnilo a hlavně díky hlavnímu ta-
hounovi, dnes babičce našich dě-
tí, to dospělo i ke krásnému konci. 

  Po návratu ze školy, kam může 
Bibian chodit díky české „adoptivní 
mamince“ paní Evě, stál před dom-
kem cizí pán a povídal si s rodiči. Tu 
si Bibian všimla, že po dvoře pobí-
hají čtyři slepice a maminka že dr-
ží provaz, na jehož konci je krásná 
kozička!

„Měla obrovskou radost,“ směje se 
maminka, „vypískla radostí, vyskoči-
la do vzduchu a rozběhla se ke koze 
a začala ji hladit a objímat. Domácí 
zvířata nám moc pomohou a máme 
radost i za naše děti. Péčí o zvířata se 
toho mohou hodně naučit.“ 

  Pan David podporuje v progra-
mu Adopce na dálku® Rebecu na 
její cestě za vzděláním. Nyní se roz-
hodl pomoci celé rodině a daroval 
jim kozu a  čtyři kuřata. Rebeca si 
oblíbila zvláště kozu a hned zača-
la přemýšlet, jak nového člena do-
mácnosti pojmenují. 

„Je pro mě povzbuzující vidět, že 
jsou na světě tak dobří lidé jako je pan 
David. Kéž by se našlo víc takových 
nezištných lidí, kteří by mohli pomoci 
dalším rodinám v nouzi,“ říká Rebe-
čina maminka. Slzy v  jejích očích 
prozrazují upřímnost a dojetí. 

  Anena z  Ugandy studuje díky 
programu Adopce na dálku®. Její 
rodina nyní dostala od svého čes-
kého „adoptivního rodiče“ balí-
ček potravin, hygienické potřeby, 
velkou zásobu mýdla a  mačetu 
pro práci na zahradě. Té se Anena 
ihned chopila a ukázala všem, jak 
se rychle zbavit vzrostlého plevele.

Rodiče měli největší radost z ba-
líčku potravin: „V dnešních časech je 
pro nás velmi těžké sehnat dost jídla 
pro celou rodinu. Teď víme, že máme 
zásoby a můžeme být pár týdnů klid-
nější.“  

Phillip Walakira mohl vystudovat 
střední a vysokou školu díky progra-
mu Adopce na dálku®.

z chAtrČe k univerzitnímu diPlomu

Přinášíme rAdost i slzy dojetí

Nejdřív začaly chodit obrázky ma-
lované pastelkami, potom první 
dopisy a  skončilo to univerzitním 
diplomem. 

Z toho chlapečka, který žil v cha-
trči s  obrovskou rodinou, je dnes 
úspěšný mladý muž, který chodí 
do práce v košili, podporuje svou 
rodinu a ve volném čase pomáhá 
dětem, které těžko hledají naději 
v podmínkách, ve kterých žijí. Má 
nádhernou ženu, se kterou vycho-
vává přenádherné dítě. 

Určitě by se to nepovedlo, kdy-
by to nebyl zároveň dobrý člo-
věk a pracovitý chlap. Přesvědčila 
jsem se, že naše pomoc má smysl 
a  může dosáhnout na druhý ko-
nec světa, i  když my tam zrovna 
nevidíme.

Ilona Větrovská
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Gerta, Paola, Xhulja, Manushaqe a Laura. Pět vy-
sokoškolaček z  Albánie již studuje díky progra-
mu Adopce na dálku®. Do Albánie jsme na pod-
poru jejich vzdělávání poslali částku 5000 EUR 
(132 000 Kč).

Prostředky jsou využity na školné, poplatky za zkoušky, 
učebnice, ale také na ubytování v univerzitním městě 
a na dopravu. Právě náklady na bydlení byly jednou 

do Albánie jsme odeslali 
První finAnČní PodPoru

Chci vám poděkovat, i jménem dívek, za vaši pomoc. Dě-
kuji také za zaslání Bulletinu. I když nerozumím jazyku, 
radovala jsem se, když jsem viděla, kolik dobra je možné 
vykonat díky tak vřelým dárcům. Navíc v této těžké době. 
Ať vám Pán žehná!

Dívky mají nyní zkouškové období a chtějí se věnovat 
studiu. Po zkouškách je oslovím a požádám, aby připra-
vily dopis dárcům. Díky nim mají pokryté náklady na 
studium až do konce školního roku v červenci. Školní rok 
končí oficiálně v červnu, ale zkoušky pokračují ještě v čer-
venci. 

Situace se kvůli covidu-19 v  Albánii stále zhoršuje, 
zvláště v Beratu. Největším problémem je teď to, že jsou 
nemocnice plné a mnoho lidí nemůže být hospitalizová-
no, aby jim mohla být poskytnuta potřebná péče.

Modleme se k Pánu, aby nám poslal pomoc a ochra- 
nu. 

sestra micaela: „Ať vám Pán žehná!“

Především jsem rád, že se pracovníkům Charity daří dobře 
a že můžete pokračovat ve své práci. Buďte stále opatrní 
a vzdorujte s rozvahou a nadějí tomuto těžkému období 
pandemie. Charita nemá nikdy dovolenou a nemůže být 
v karanténě.

Děkuji svým jménem a jménem dívek za váš příspěvek. 
Sestra Micaela vás bude průběžně informovat o tomto 
projektu.

Požehnanou postní dobu, ať vám Pán žehná.

z hlavních překážek jejich studia, protože rodiče dívek 
si nemohli dovolit zaplatit jim ani skromné ubytování 
mimo domov. „Na studium albánských vysokoškolaček 
se složilo 50 dárců,“ říká s vděčností Jaroslav Němec, 
ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Chceme dívky do-
vést až k promoci. Proto již nyní vytváříme fond, z kterého 
budeme hradit další náklady na studium. Dárci ho mo-
hou podpořit darem na číslo účtu 749011/0100, variabil-
ní symbol 20 300. Děkujeme.“ 

otec biskup Giovanni 
Peragine 

děkuje za pomoc

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

