
Inzertní příloha Katolického týdeníku 20/2021 11.–17. května 2021

Potřebujeme pomoci s rekonstrukcí 
domova pro kněze ve Staré Boleslavi

Zestárnout 
ve službě
Zestárnout v kněžské službě zna-
mená zestárnout v povolání, kte-
ré je jedinečné, protože je to po-
volání člověka Bohem, Kristem 
– dobrým pastýřem. Stáří v kněž-
ské službě s sebou nese zpomalení 
a omezení různých aktivit, ale také 
krásnou možnost jít v tom málu, 
co člověku síly dovolí, opravdu na 
hloubku. Plamen Božího daru, kte-
rý byl v knězi (biskupovi či jáhno-
vi) kdysi, možná před desetiletími, 
zažehnut, je stále stejně intenzivní, 
mocný, stejně jako palčivý.

Toto povolání však může v tom-
to období procházet zkouškami, 
někdy opravdu těžkými. Mezi ně 
mohou patřit různé kříže a potíže, 
které s sebou nese právě stáří a ne-
moc. Je proto ideální, když může 
kněz činně sloužit až do své smrti. 
Ne každému je to však dopřáno. 
Nejhorší v takové situaci je kněžská 
samota a opuštěnost. Proto jsou na 
světě i taková zařízení, která kněžím 
a dalším služebníkům církve zajistí 
péči v situaci, kdy by se sami o se-
be mohli postarat jen obtížně ne-
bo vůbec. Mezi ně určitě patří Do-
mov sv. Václava ve Staré Boleslavi. 
Arcidiecézní charita Praha zde pe-
čuje o seniory, ale prioritně o kněze 
a pracovníky v církvi nejen z praž-
ské arcidiecéze, ale i z celé repub-
liky. To ovšem není samozřejmé. 
Proto vás prosím, abychom spo-
lečně na toto (a jemu podobná) 
zařízení pamatovali. Kněží a dal-
ší služebníci církve dávali velkory-
se po celý svůj život vlastní síly Bo-
hu a bližním, a tak je naší čestnou 
povinností přispět jim nyní v závě-
ru jejich života, aby jej mohli prožít 
důstojně a v pokoji. Takové přispění 
může mít mnoho podob: čas, který 
jim věnujeme při návštěvě, modlit-
by, které za ně k Bohu proneseme. 
A zcela konkrétní, hmotnou pomo-
cí teď může být finanční příspěvek, 
který umožní získat dotace z Evrop-
ské unie a za tyto prostředky Do-
mov sv. Václava 
zrekonstruovat. 
Za vaši štědrost 
vám již nyní mno-
hokrát děkuji!

P. STANISLAV 
PŘIBYL, generální 
sekretář České bis-
kupské konference

O kněžský 
domov pro 
seniory – 
Domov 
sv. Václava 

ve Staré Boleslavi
se od loňského roku stará 
Arcidiecézní charita 
Praha. Nejen plány na 
zevrubnou rekonstrukci 
představuje její ředitel 
JAROSLAV NĚMEC.

O koho domov pečuje?
O kněze a další lidi, kteří sloužili círk-
vi a kteří ve stáří potřebují každoden-
ní  péči. Bohužel se stává, že nemají 
nikoho, kdo by se o ně postaral, ne-
bo jejich blízcí nemají sílu a možnost 

jim pomáhat. Jako v každém domově 
pro seniory tu obyvatelé mají veške-
rou péči. 

Duchovní péčí se to tu ovšem 
vymyká všem podobným zařízením. 
Obyvatelé tu mají přímo svého kněze, 
který je duchovně doprovází. Denně 
slouží mši svatou v kapli, která je sku-
tečným srdcem Domova. Senioři se 
zde scházejí ke společným modlitbám 
růžence a adoracím. Mohou trávit čas 
na zahradě a projít si zastavení křížo-
vé cesty nebo zamířit k Lurdské jesky-
ni v odlehlejším cípu zahrady.

Mezi pracovníky Domova
je pět sester ze Společnosti
Dcer křesťanské lásky
sv. Vincence z Pauly. 
Chtěl bych jim především poděkovat 
za jejich službu. Ve spolupráci s nimi 
bychom chtěli pokračovat. Přítom-
nost sester je pro zdejší obyvatele dů-
ležitou a cennou součástí jejich živo-
ta, stejně tak i pro všechny pracovníky 
a mne samotného. Z Domova neu-
stále proudí světlo modlitby za naši 

církev a naši zemi. Mám velkou úctu 
a obdiv k těmto lidem, kteří se nene-
chali zkrušit stářím a nemocí, a i když 
už nemohou zapojit do služby své fy-
zické síly, o to víc pomáhají svým mod-
litebním úsilím.

Jak se do života Domova 
sv. Václava promítá skutečnost, 
že sídlí v jednom z nejdůležitějších 
poutních míst v naší zemi? 
Je to dar, který si naši senioři nesmírně 
cení. Pokud situace dovolí, navštěvují 
sousední baziliku Nanebevzetí Panny 
Marie i nedalekou baziliku sv. Václava. 
Těší se na každoroční svatováclavskou 
národní pouť. Stará Boleslav svou his-
torií, atmosférou jen umocňuje jejich 
duchovní poslání, které se snaží stále 
aktivně žít. 

Domov slouží pražské arcidiecézi? 
Nikoli. Náš kněžský domov má celo-
republikovou působnost. Je finančně 
podpořen přímo Ministerstvem práce 
a sociálních věcí jako sociální služba 
s celonárodní působností.

Pokračování na str. 10

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHACHARITA PRAHA
Domov svatého Václava
DOMOV SENIORŮ PRO KNĚZE A  PRACOVNÍKY V  CÍRKVI

Služba církvi spočívá v Domově sv. Václava zejména v modlitbě.  Snímek archiv Arcidiecézní charity Praha
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Dokončení ze str. 9 

Arcidiecézní charita Praha převzala 
Domov na začátku loňského 
roku. Jaké plánujete změny?
Průběžně přistupujeme k drobným 
změnám, které vedou k vylepšení po-
skytované péče směrem k většímu 
komfortu pro seniory. Vycházíme z od-
bornosti našich pracovníků a z vlast-
ních letitých zkušeností z obdobných 
domovů pro seniory.

Největší změnou však bude velká 
vnitřní přestavba domu. Rekonstruk-
ce, byť bude náročná a nákladná, je 
naprosto nevyhnutelná. 

Co rekonstrukce přinese?
Zejména je potřeba změnit dispozi-
ci domu. Přejeme si, aby standardem 
byly jednolůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením. Rovněž chceme 
rozšířit společné prostory, aby byla na 
každém patře společenská místnost, 
kde se budou senioři moci setkávat 
i přijímat návštěvy. Trápí nás také vel-
ká energetická náročnost domu. Ta se 
rekonstrukcí sníží, takže provoz bude 
ekonomičtější a ekologičtější.

Půjde o velkou stavební akci. Kolik 
bude stát a jak Arcidiecézní charita 
Praha potřebné finance získá?
Arcidiecézní charitu Praha čeká dosud 
největší stavební akce v její novodo-
bé historii. Rozpočet se odhaduje na 
60 milionů korun. Je to velké dílo, vel-
ká odpovědnost. Peníze na stavbu 
chceme získat z evropské dotace. Ta 
ovšem vyžaduje vlastní finanční spo-

luúčast. Víme, že bez pomoci ochot-
ných dárců z celé České republiky 
tento projekt nezvládneme. Proto se 
obracíme s prosbou o pomoc na čte-
náře Katolického týdeníku.

Jaký je časový výhled?
Kdy bude stavba zahájena?
Plánujeme s pomocí Boží stavbu za-
počít během roku 2022. Zdá se to ja-
ko dlouhá doba, ale ve skutečnosti 
tým lidí již rok a půl intenzivně pracuje 

na přípravě projektové dokumentace, 
máme už zdigitalizované plány objek-
tu a ideovou studii stavby, postupně 
vznikají technická dokumentace, žá-
dost o dotaci a podklady pro výběro-
vá řízení. Už nyní běží projekt naplno, 
vznikají přitom nemalé náklady, které 
pouze z vlastních zdrojů neutáhneme.

Jaká je vaše vize pro Domov 
sv. Václava? Co vás motivuje 
pustit se do takové velké akce? 

V řadě charitních služeb pomáháme 
lidem postavit se na vlastní nohy, pře-
konat životní krizi a jít samostatně 
dál. Dále máme služby, kdy pečuje-
me o nemohoucího člověka v některé 
konkrétní oblasti jeho života – v oblas-
ti zdravotní péče, v péči o domácnost 
a o jídlo. Velmi důležitá je společná 
snaha, aby si naši uživatelé služeb 
udrželi sociální kontakty, aby nebyli 
osamoceni. 

V charitních domovech je ovšem si-
tuace jiná. Člověk, ať již z důvodu stá-
ří, či postižení, plně spoléhá na naši 
celodenní péči. Prostředí, které v do-
mově vytvoříme, přímo ovlivní kvalitu 
života každého z nich. Je to velká zod-
povědnost. Ve stáří u lidí ještě mno-
hem více nabývá na významu jejich 
spirituální stránka. Stále více vnímají, 
co je pravý smysl života. Chtějí odpus-
tit a zažít odpuštění. Hledají smíření. 
Jsou více než kdy jindy otevřeni víře, 
naději a lásce. 

Domov sv. Václava pro kněze a pra-
covníky v církvi má speciální místo me-
zi našimi domovy. Pečujeme v něm 
o ty, kdo se během svého aktivního ži-
vota starali o naše duše. V době totali-
ty bylo poskytování duchovní péče té-
měř vždy spojeno s osobním rizikem 
a s perzekucemi režimu. Tím spíše 
musíme jejich službu a lásku mnoho-
násobně oplatit. Zaslouží si to. Nabízí-
me jim proto naši péči a blízkost. Jsme 
připraveni postarat se o všechny roz-
měry jejich bytí. K naplnění našich cílů 
potřebujeme modlitby i finance. Dou-
fáme, že s Boží pomocí se to podaří.

 JARMILA LOMOZOVÁ

Potřebujeme pomoci s rekonstrukcí domova...

Vincentky ve službě kněžím i seniorům
Domov sv. Václava 
doprovází od roku 1994 
svou péčí komunita 
sester vincentek.

„Bylo nás tu více. Zvládaly jsme pé-
či zejména o kněze společně se dvě-
ma civilními zaměstnanci,“ vzpomíná 
ředitelka Domova sv. Václava, sestra 
Romana. Pak se postupně služba pro-
měňovala a personální kapacity sester 
nestačily. Proto mezi sebe začaly přijí-
mat civilní zaměstnance. „Snažíme se 
ale držet ducha domova. Ve výběru 
zaměstnanců, v přístupu k našim oby-
vatelům,“ zdůrazňuje. 

Její spolupracovnice, sestra Damiá-
na, pak připomíná, že je pro kněze 
stěžejní, že se na péči o ně podílejí 
právě řeholnice. „Máme tu ale i skvělý 
civilní personál, jsem sama zdravotni-
ce, a tak je to pro mě velmi důležité. Je 

to skvělá vizitka. Naše pečovatelky ve-
směs nepřišly ze zdravotnických zaří-
zení, dokonce to nebývá jejich původ-
ní profese, vychovaly své děti a mají 
v sobě přirozeně touhu starat se a pe-
čovat. Mnohdy nás dokonce zahan-

bí svou pozorností, obětavostí a ode-
vzdaností své profesi,“ nešetří chválou 
sestra Damiána. Jak říká, pouto mezi 
zasvěcenými osobami a obyvateli ros-
te ve společné modlitbě a setkáních 
při bohoslužbách. 

Nesou své kříže
Těší ji, že obyvatelé domova žijí s cír-
kví stále. „Čtou Katolický týdeník, od-
kud se dozvídají důležité a zajímavé 
věci, vědí pak, zač se mají modlit – na-
příklad když se v parlamentu hlasuje 
o sporném zákoně. Jsou to modlící se 
duše. Není to jen tak, že my jim na-
bízíme duchovní péči, ale naši klienti 
duchovní život žijí aktivně a vrací jej 
do atmosféry domova,“ vyzdvihuje
sestra Romana. 

Sestry se shodují, že je pro ně život 
se seniory velmi inspirující. „Obdivuji je-
jich pokoru. Je těžké si v určitém věku ří-
ci, že potřebuji pomoc, že mé síly valem 
ubývají. Když k nám mají přijít, opouš-

tějí své prostředí, které je jim milé, li-
di, jež znají, a odcházejí do neznáma. 
Hluboce se před nimi skláním, že to-
hle zvládnou,“ všímá si sestra Damiána. 

Sestra Romana se podle vlastních 
slov od seniorů z domova učí zejmé-
na přijímat úděl stáří. „Své kříže ne-
sou po vzoru Pána Ježíše. Objali kříž. 
Mluví sice o tom, co je trápí, ale tr-
pělivost, s níž kráčejí životem, je ob-
divuhodná. Vědí, za kým jdou a kam 
jdou. V našem domově se přirozeně 
umírá, není to však pro nás nějaké ne-
štěstí. Obyvatelé v té chvíli odchází 
s křížem na ramenou do svého cíle. 
Je milostí, že smíme být v jejich blíz-
kosti do poslední chvíle a odevzdat 
je s Aleluja na rtech,“ uzavírá sestra 
Romana, jež na začátku srpna míří 
na nové působiště. Do domova ses-
ter vincentek, kde bude sloužit své ko-
munitě, odchází po osmnácti letech 
ve Staré Boleslavi zúročit zkušenosti
z práce se seniory. 

 (lom, mach)

Staroboleslavské vincentky. 
Sestry Romana a Damiána.
 Snímky archiv ADCHP

Při relaxaci si senioři cení hlavně zahradu. 
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Do povědomí katolické 
veřejnosti se Domov 
sv. Václava zapsal při 
návštěvě Benedikta XVI. 
v roce 2009. Ještě než 
tehdejší papež přijel 
do Staré Boleslavi, 
vzkázal přání setkat se 
zde s obyvateli domova 
z řad řeholníků a kněží. 

Domov sv. Václava totiž slouží zejmé-
na seniorům z církevního prostředí: 
řeholníkům a kněžím. Ale také jejich 
rodičům i dalším lidem, kteří pro cír-
kev pracovali, z řad farských hospody-
ní, kostelníků a varhaníků. 

Nikam nespěcháme 
Pečovatelky, zdravotní sestry, sociál-
ní pracovnice a ostatní zaměstnanci, 
kteří zde pracují, se snaží obyvatelům 
vytvářet zázemí, na něž byli dosud 
zvyklí, a prožívat s nimi jejich radosti 
i strasti. „Především chceme, aby naši 
senioři mohli žít naplno své duchov-
ní potřeby. Kněží zde mohou sloužit 
mše svaté každý den a snažíme se jim 
v tom všestranně pomáhat. Pro kně-
ze je velmi těžké, když jim dochází sí-
ly, sloužit mše svaté. Nikam nespěchá-
me, je zde možnost koncelebrace. Je 
pro ně velmi důležité, aby v této své 
službě mohli pokračovat,“ vysvětluje 
sociální pracovnice Karolína Němcová 
a dodává: „Když sem přicházejí, často 
podotknou, že je to poslední etapa je-

jich života, ale mají ještě před sebou 
jeho kus. Bývá pro ně někdy těžké na-
jít radost a vidět, že ještě třeba dvacet 
let mohou pomáhat měnit svět, udělat 
pro své bližní i něco velkého. Věří v sí-
lu modlitby a učí se, že jejich poslání 
zde pokračuje.“ 

Je jim zde 24 hodin k dispozici 
kněz, který uděluje svátosti, může po-
sloužit duchovními rozhovory. „Naše 
kaple je otevřená ve dne i v noci,“ po-
znamenává sociální pracovnice. Kdo 
se nemůže účastnit mše svaté v kapli, 
může ji poslouchat přímo na pokoji. 
Kněz rozděluje svaté přijímání v pří-
slušné části mše svaté i po celém do-
mě, přímo u lůžek nepohyblivých seni-
orů. Hlavním úkolem všech pečujících 

osob je zařídit obyvatelům nový do-
mov. Mají tu vlastní kuchyni s partou 
kuchařek, s nimiž se klienti přátelí. Se-
niorům pomáhá tým pečovatelek, ře-
holnic, ale také zdravotní sestra, která 
dohlíží na podávání léků a zdravotní 
stav obyvatel. Pravidelně pak dochází 
lékař zejména kvůli prevenci a řešení 
zdravotních potíží. 

„Nejsme ale zdravotnické zaříze-
ní, nýbrž sociální. Když naši obyvate-
lé ráno vstanou, dojdou si na snídani. 
Mají rozmezí, kdy ji tu mají nachysta-
nou. Stejně tak je to s obědem i veče-
ří. V určitou dobu jim také pomáháme 
s hygienou, ale snažíme se v tom mít 
vždy individuální přístup,“ přibližuje 
Karolína Němcová. 

Volný čas tráví obyvatelé domova 
podle svých možností, jak si sami pře-
jí. V období pandemie se ovšem jejich 
akční rádius omezil pouze na budovu 
a přilehlou zahradu. Pro seniory jsou 
v domově připraveny další aktivity, ja-
ko jsou cvičení paměti, fyzioterapie či 
tělesná cvičení. S trávením volného 
času pomáhají nejen místní řeholni-
ce a pečovatelky, ale přicházejí i dob-
rovolníci zvenčí. Například předčítat. 
„Chodí sem Katolický týdeník, někte-
ří jej mají objednaný ještě zvlášť pro 
sebe. Je to velmi oblíbené čtení,“ po-
dotýká sociální pracovnice , kterou do 
Domova sv. Václava, jak sama říká, 
zavedl covid. „Nemohla jsem chodit 
do práce, a tak jsem hledala, jak vy-
užít volný čas. Napadlo mě jít pomá-
hat sem, protože tady za zdmi domo-
va zrovna zuřila nákaza. Byla jsem tu 
jako dobrovolnice, kde bylo třeba, ku-
příkladu při zajištění komunikace kli-
entů s okolím, která se odehrávala 
především online způsobem. Bylo to 
totiž v období, kdy senioři měli zapo-
vězeno setkávání s rodinou a blízký-

mi,“ vzpomíná Karolína Němcová. Po 
této zkušenosti přišla od Charity na-
bídka, zda by nechtěla nastoupit „na-
stálo“. „Moc se mi tu líbilo. Obyvatelé 
domova mi přirostli k srdci. Když totiž 
s někým projdete kus života v těžkém 
období takové nemoci, velmi se sblíží-
te,“ zmiňuje. 

Modlit se za rekonstrukci
Teď čeká obyvatele Domova sv. Vác-
lava nový modlitební úkol: za rekon-
strukci. Dům trpí všemi neduhy sice 
udržované, ovšem staré památkově 
chráněné budovy, kterou barokní ar-
chitekti neprojektovali jako sociální 
zařízení.  JIŘÍ MACHÁNĚ

Obyvatelé nejvíce oceňují duchovní péči a zázemí 

Zvláště oblíbená je nyní, v době pandemie, tzv. Lurdská jeskyně v nejodlehlej-
ším a zároveň poklidném koutu zahrady. 

Patron domova sv. Václav
„dohlíží“ na jeho obyvatele.

Domov sv. Václava z Komenského ulice, jak jej znají návštěvníci baziliky Nanebevzetí Panny Marie.  Snímky autor
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Sestry Helena a Anna 
Kopecké spolu 
jako malé holky ve 
společném pokojíku 
nepobývaly. Mají ho 
teprve teď v Domově 
sv. Václava ve Staré 
Boleslavi. S veškerou 
péčí a zázemím. 

„Nikdy jsme si vlastně ani nedokázaly 
představit, že bychom bydlely takhle 
spolu,“ vypráví Anna Kopecká a dodá-
vá: „A tak se splnilo, co jsme ani neče-
kaly, že by se mohlo přihodit a poda-
řit.“ Obě bydlely v družstevním domě, 
a jak říkají, už nešlo žít samostatně. 

Ani s výpomocí bychom se o sebe už 
nedokázaly postarat. Tady naproti to-
mu máme pomocnice, které s velkou 
ochotou pomůžou,“ vyzdvihuje An-
na Kopecká. Její sestra Helena si navíc 

nedávno zlomila nohu, takže momen-
tálně je upoutaná na lůžko. „Vidíte? 
Na poslední chvíli v životě se ještě to-
lik užijeme. Na takovéhle zařízení jsem 
nikdy ani nepomyslela. A teď vidím, 

jak je to tady fajn,“ doplňuje její slova 
z lůžka starší ze sester Helena. 

Anna Kopecká si musí v chůzi vypo-
máhat chodítkem. „Víte, ono je praní, 
úklid i starost o jídlo v našem věku vel-
ká pomoc,“ zdůrazňuje s úsměvem: 
„A za chvíli už budou servírovat oběd. 
Dnes budeme mít šunkofleky.“ 

Ač má Domov sv. Václava sloužit 
zejména kněžím z celé země a dalším 
pracovníkům církve, podaly si sest-
ry žádost právě sem. „Být tu společ-
ně s nimi je velmi milé. Myslím, že je 
skvělé, že nejsme nikdo sami,“ pouka-
zuje Anna Kopecká. 

Podobně jako většina obyvatel se 
obě sestry těší, až bude ještě teplejší 
počasí a budou moci vyrazit do zahra-
dy. „Pomoci nám ale budou muset ve-
lice hodné pečovatelky. Je radost na 
nich pozorovat, že jejich práce pro ně 
znamená mnohem víc než jen prostou 
obživu,“ uzavírá Anna Kopecká. 

JIŘÍ MACHÁNĚ

Dětský pokojíček neměly, ale bydlí spolu ve stáří

Obyvatelé Domova 
sv. Václava, které jsme 
oslovili v anketě, si 
život ve Staré Boleslavi 
pochvalují. Společně 
tu žijí řeholníci, kněží 
nebo jejich rodiče, farské 
hospodyně či varhaníci 
a kostelníci. Ale také 
další senioři z okolí. 

P. Alois Baschant
Podívejte se z okna. 
Jsme hned naproti 
bazilice Nanebevze-
tí Panny Marie. Žít 
v takovém domově, 
to je oproti mé kněž-
ské práci něco doce-
la jiného. Přišel jsem 
před třemi roky ze 

svého posledního působiště, kterým 
byl Hospic sv. Anežky České v Červe-
ném Kostelci. Pan biskup mi řekl, že 
už je čas na odpočinek, a tak jsem to 
nakonec přijal. Když jsem se stěhoval, 
nevěděl jsem, co mám čekat, do čeho 
jdu, tudíž jsem se trošku změny obá-
val. Po čase se ale ukázalo, že je tady 
ve Staré Boleslavi velmi příjemně. Na-
jednou zažívám klid – můžu klidně 
spát a nestarat se, své kněžství proží-
vám v takovém pokoji – ale ještě se 
musím snažit. Máme tady dobrou 

kněžskou partu a zažíváme i legraci. 
Někdy koncelebruji, ale největší díl mé 
služby spočívá v modlitbě. Radostí 
a potěšením v každodenním životě je 
zajít si dozadu do zahrady k marián-
ské jeskyni. Panna Maria, to je taková 
moje maminka. 

P. Ludvík Pfeifer
V čase pandemie 
bohužel nemůžu
vycházet z domova 
vypomáhat ve staro-
boleslavské duchov-
ní správě, což mi 
chybí. Sloužím tedy 
jen tady v domově, 
protože kdybych vy-

rážel ven mezi obyvatele Staré Bole-
slavi, případně poutníky, musel bych 
do karantény. Přišel jsem z Bystrého 
v Orlických horách, což bylo náročné 
místo i období mojí služby: metrové 
závěje, hromady sněhu a zima. To už 
je ale za mnou a teď mám vlastně no-
vou štaci, ačkoli jsem v důchodu, což 
se vlastně už tak úplně nepočítá. Má-
me tu ve zvyku modlit se za církev, za 
lidi, kterým jsme sloužili a k nimž jsme 
byli posláni.

Do penze jsem šel celkem rád, a ta-
dy se navíc splnilo, nač jsem se těšil. 
Nenarážím tu na lidi, s nimiž bych si 
nerozuměl, naopak se tu setkávám se 
vstřícností a laskavostí. A nadělal jsem 
si tu přátele. Velmi dobře si rozumím 
i se staroboleslavským proboštem
P. Liborem Bulínem. Je také moc milé, 
že mezi nás jezdí o svátcích naši bis-
kupové – Karel Herbst nebo Václav
Malý. 

Božena Gürtlerová
Pobyt tady poklá-
dám za velký dar. 
Můj muž byl totiž 
nevěřící člověk a já 
jsem se po duchovní 
stránce nemohla 
moc projevovat, te-
dy žít svou víru. Po-
byt tady jsem dosta-

la od Pána Boha. Denně můžu na mši 
svatou a mám tu velké duchovní záze-
mí, což je moje každodenní radost. 

Oceňuji také trénování paměti – to 
je obvykle taková vtipná akce. Horší je 
to s cvičením, protože ruce a nohy ne-
chtějí moc sloužit a musím se opravdu 
dost nutit. 

Je tu klid a pohoda, což ve svém vě-
ku moc vítám. Hlavně sestřičky, ošet-
řovatelky i kuchařky jsou nesmírně 
milé a panuje tady domácká atmosfé-
ra. Víte, je to tady takový požehnaný 
kus města mezi dvěma kostely. Děti 
mě navštěvují, a když to bylo možné, 
u všech tří jsem se střídala na víkendo-
vých návštěvách. 

Růžena Linhartová
Pán Bůh to moc 
dobře  zař íd i l  – 
v běžném životě je 
tolik rozptýlení a ta-
dy mám modlitbu, 
mši svatou. Pobyt 
v Domově sv. Václa-
va je pro mě veliká 
satisfakce. Původ-

ním povoláním jsem učitelka, ale v pa-
desátých letech – bylo to po Božím Tě-
le – za mnou přišel inspektor a dal mi 

na vybranou: buď učení ve škole, nebo 
chození do kostela. A tak jsem řekla, 
že budu dál katoličkou.

Skončila jsem nejprve jako vycho-
vatelka v družině, později jako účetní. 
Teprve po mnoha letech jsem dostu-
dovala speciální pedagogiku a zase 
učila až do důchodu, kdy jsem se stala 
farní hospodyní patera Mošny. Když 
odcházel z farnosti, bál se smutku 
i loučení, a tak jsem odešla s ním. Bo-
hužel už to bude pět let, co zemřel. Ta-
dy v Boleslavi se mi žije moc dobře, 
chvála Bohu. Někdy si říkám, že i lé-
pe, než si zasloužím. Jsou tu skvělí li-
dé, zejména sestra Romana, která to 
tu řadu let vedla. 

Marie Rádlová 
Jsem tu již pátým ro-
kem – zlomila jsem 
si kyčel a doma jsem 
už nemohla zůstat 
sama. 

Opravdu se hod-
ně snaží udělat nám 
ze života tady do-
mov. Pro toho, kdo 

rád vede křesťanský život, kdo je aktiv-
ní ve své víře, pro něj je to tady výteč-
né. Třeba kaple otevřená neustále. To 
je velký dar. Ráda chodím do zahrady, 
to je veliká radost a požehnání. Zvlášť 
když o ni tak hezky pečují. 

Je moc dobře, že se tu chystá re-
konstrukce. Bude fajn, když budou so-
ciální zařízení lépe dosažitelná, a ta-
ké doufám, že dají do pořádku okna. 
Táhne jimi. To víte, takové veliké ok-
no, to je těžké udělat, aby opravdu 
těsnilo.   (mach)

Domov naproti mariánské bazilice

Sestry Anna a Helena Kopecké ve společném pokoji.  Snímek autor
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Studené pokojíčky,
které na konci
18. století stačily 
místnímu varhaníkovi 
a kaplanovi, potřebám 
domova pro seniory 
nevyhovují. Arcidiecézní 
charita Praha proto 
hned po převzetí objektu 
do své správy zahájila 
přípravu na vnitřní 
přestavbu. Jejím autorem 
je architekt VOJTĚCH 
JIRSA a tým z ateliéru 
Jirsa – Architekti, s.r.o. 

Jaká je historie objektu?
Kdy a k jakému účelu 
byl vybudován?
Za stavbu vděčíme hraběti z Alta-
nu, staroboleslavskému proboštovi 
z 1. poloviny 18. století. Zastával řa-
du dalších hodností, a tak stihl Starou 
Boleslav navštívit za svůj život pravdě-
podobně jen dvakrát. Přesto zde začal 
budovat velkorysé proboštství, jehož 
součástí mělo být na základě dohody 
s místním děkanem pět služebních by-
tů pro kaplany, kostelníka, sbormistra 
a varhaníka jako náhrada za poskyt-
nutý pozemek.

Na základě historických dokla-
dů předpokládáme, že architekto-

nický návrh pochází od Kiliána Igná-
ce Dienztzenhofera, který v té době 
působil na stavbě baziliky v těsném 
sousedství domu. Stavbu však pro-
váděl místní stavitel Halířek a není 
jisté, jestli nakonec nepoužil plány
vlastní.

Hrabě z Altanu zemřel několik let 
po zahájení stavby a jejího dokonče-
ní se nedočkal. Jeho nástupce v ná-
kladném projektu nepokračoval 
a stavba více než sto let stála pou-
ze v provizorní podobě s jedním ho-
tovým křídlem. Dokončena byla až 
proboštem Podlesákem kolem roku
1870. Probošti tu sídlili do 20. let 
20. století, kdy byla budova prodána 
pražskému arcibiskupství jako dům 
pro konání duchovních cvičení a kro-
mě tohoto účelu se stal domem řehol-
ním, kde žili redemptoristé. Už tehdy, 
před sto lety, se objevily stížnosti, že 
objekt se dá těžko vytopit, že má vyso-
ké stropy a stavební technologie včet-
ně izolace neodpovídají zvyklostem. 
Tuto kritiku lze s jistou nadsázkou brát 
jako výchozí stav pro dnešní úpravy. 

Váš ateliér se stavebními 
plány zabývá už déle než rok. 
Jak rozsáhlá je to práce? 
Původní dokumenty, s nimiž jsme 
pracovali, zaplnily dvě obrovské ná-
kupní tašky. Veškeré archivní plány 
jsme museli nejprve roztřídit, zkont-
rolovat a budovu zeď po zdi přemě-
řit, abychom je mohli zdigitalizovat. 
Dům má tři podlaží a využitelnou po-
dlažní plochu 2,5 tisíce metrů čtvereč-
ních. Nově máme z dokumentované 
i půdní prostory a zaměřený okolní
terén. 

Jaké jsou přednosti objektu
a jaké naopak jeho slabé 
stránky, které plánovaná 
rekonstrukce promění? 
Původní proboštství bylo budováno 
jako krásná, reprezentativní budova. 
A místnosti jsou skutečně velkorysé, 
jak bylo tehdy v podobných objektech 
zvykem. Současný architekt jakékoli 
dnešní novostavby by před investo-
rem těžko obhájil rozpočet na nároč-
nou kamenickou a štukatérskou prá-
ci, plastické provedení fasád a vysoké 
prostory s velkými okny. Naprosto vý-
jimečná je také lokalita. Z kaple i ce-
lé řady oken domova je výhled přímo 
na baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 
Dalším cenným prvkem je prostorná 
zahrada. Dům je v centru obce, ale zá-
roveň je tu klid, soukromí i zeleň. 

Jako domov pro seniory slouží dům 
od 50. let minulého století. Tehdy se 
však nikdo nepozastavoval nad tím, že 
po úpravách celá stavba působí stude-
ně, sterilně a pokoje nemají vlastní so-
ciální zařízení. 

Co je tedy cílem rekonstrukce?
Naším zadáním je vytvořit přívětivý, 
komfortní prostor pro bydlení, setká-
vání a trávení volného času seniorů. 
Přitom chceme zachovat estetickou 
hodnotu a celkovou atmosféru domu. 
Byla by škoda o ni přijít. 

Dalšími cíli plánované rekonstruk-
ce jsou mírné navýšení počtu lůžek 
a energetická optimalizace objektu. 
Cílíme na třicetiprocentní snížení ná-
kladů na energie. Plánujeme výmě-
nu technologie vytápění, výměnu re-
plik historických oken za nové repliky 
s lepšími parametry, zateplení pod-

kroví. Uvažujeme o ohřevu vody so-
lárními panely. 

Jak zasáhnete do dispozice
domu? 
Přestavbou projdou všechny pokoje, 
které vybavíme sociálním zařízením. 
Abychom nemuseli dál násilně členit 
velké prostory s křížovými klenbami, 
spěje náš návrh zatím k tomu, že bu-
deme dělat dvoupokoje se společným 
sociálním zařízením. 

V přízemí bude největší změnou 
přesun kuchyně do přístavby v zad-
ní části dvora. Tím obnovíme původ-
ní reprezentativní vstupní prostor, 
na který navážou recepce, sester-
na a společenská místnost s pohov-
kami pro posezení s návštěvou. Toto 
místo k setkávání propojíme s dvo-
rem, aby se případný letní program 
mohl odehrávat zčásti venku, zčásti
uvnitř. 

V patře nad pokoji plánujeme vy-
tvořit společenský prostor s odděle-
nou jídelnou. To se při nedávném lock-
downu ukázalo jako praktická věc, 
kdy domov umí fungovat nejenom 
jako velké společenství, ale i v men-
ších skupinkách, jež se od sebe dají
oddělit.

Co pro vás práce na 
takové zajímavé historické 
budově znamená?
Pro mě a mé kolegy je velkým závaz-
kem pokračovat v něčem, co tu stojí 
téměř 300 let. Uchovávám v pamě-
ti ty hodiny, které jsem trávil v pod-
kroví, když jsem kreslil podklady 
pro zaměření krovu. Prohlížel jsem 
si tu perfektní a důmyslnou řemesl-
nou práci našich předků, kteří do-
kázali propojit materiály bez množ-
ství ocelových spojů. Vystačili si 
s čepem a stejně tvarovaným otvorem,
kam čep zapadl. 

Pro náš tým je velkou výzvou vše 
technicky zkoordinovat a zachovat 
přitom atmosféru domu. Inspirujeme 
se názory lidí, jimž domov slouží, ale 
i těch, kdo ho provozují. 

 (lom)

Oprava přinese pohodlí a zachová barokní krásu 

Průčelí podle dobových plánů. 

Zachovaly se původní rozsáhlé
stavební plány budovy.  

Arcidiecézní charita 
Praha přijme zdravotní 

sestru do domovů 
pro seniory a osoby 

se zdravotním 
postižením v Praze.
V rámci zaměstnání 

nabízíme bydlení 
v Praze. Více na: 

www.praha.charita.
cz/volna-mista

„Naším zadáním je vytvořit přívětivý prostor pro bydlení, setkávání a trávení 
volného času seniorů,“ říká architekt Vojtěch Jirsa. 
 Snímek Jan Šmejkal
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Jeden z nejtěžších
roků v historii má 
za sebou Domov
pro seniory kardinála 
Berana v Mukařově. 
Pandemie jeho klienty 
ohrožovala zejména kvůli 
jejich vysokému věku 
a křehkému zdraví. Proto 
se kvůli jejich ochraně 
rozhodli loni na jaře 
pro razantní krok: dům 
izolovat od okolí a uzavřít 
do přísné karantény. 

Trvala od 16. března až do konce květ-
na. Byly to dlouhé týdny, které ukáza-
ly obětavost a soudržnost zdejšího tý-
mu. „Zůstali jsme uzavřeni za zdmi 
domova společně s jeho obyvateli. 
Naučili jsme se vzájemně zastupo-
vat a zvládat spoustu složitých situací 
s humorem. Klienti i zaměstnanci mu-
seli překonávat strach, pocit odlouče-
ní a nejistotu,“ ohlíží se ředitelka Do-
mova pro seniory kardinála Berana 
Alena Hanková.

Časem si všichni zaměstnanci i oby-
vatelé domu zvykli na práci v ochran-
ných pomůckách i na to, že při mši 
svaté musí mít klienti mezi sebou ro-
zestupy, že si nemohou podat ruce. 

„Zvykli jsme si na časté testování i na 
všechna další opatření. Snažíme se 
udržovat dobrou náladu, vymýšlíme 
různé aktivity, které se dají podnikat 
venku na zahradě, při hezkém poča-

sí děláme společné večeře na terase 
u grilu,“ popisuje současný život Ale-
na Hanková. 

Jak říká, ze zkušeností z jarní vlny 
těžili v domově i na podzim, kdy se 
pandemie vrátila s daleko větší silou. 
Pracovníci přímé péče a všichni za-
městnanci, kteří přicházejí do styku 
s klienty, opět na pracovišti bydleli, 
tentokrát se však střídali v pětidenních 
turnusech. Sice se tu nákaze zcela ne-
vyhnuli, ale vždy se ji podařilo brzy 
rozpoznat a klienty izolovat. 

V bezpečnostním režimu se pak 
v Mukařově rozhodli vydržet do doby, 
než se na začátku jara podařilo naoč-
kovat zaměstnance a téměř všechny 
klienty. „Na očkování se těšili a vakcí-
nu nedostali pouze tři obyvatelé naše-
ho domova, kteří měli kontraindikace. 
Všem se ulevilo zejména od strachu,“ 
zdůrazňuje Alena Hanková a spolu 
s klienty se těší na léto. Třeba ve spo-
lečnosti kocoura Karla. „Přistěhoval 
se k nám odkudsi loni na jaře. Tro-
chu kulhal, a tak jsme se mu věnovali, 
a vyklubal se z něho nádherný, chytrý 
a mazlivý kocour. Dostal jméno po kli-
entovi, který nás krátce před jeho ob-
jevením opustil. Karel je dnes čistot-
né, očkované a dá se říci terapeutické 
zvíře. Například s hůře mobilními kli-
enty jezdí na vozíku a dodává jim dob-
rou náladu,“ uzavírá Alena Hanková. 
 (lom)

V Domově svaté Rodiny 
na pražskýžch Petřinách 
a v Liboci Charita pečuje 
o lidi s mentálním 
a kombinovaným 
postižením. Mají tu 
téměř běžné domácnosti 
v deseti bytech, kde žije 
nejvýše osm osob. 

Členové domácnosti se podle vlast-
ních možností podílejí na jejím chodu. 
Když jejich schopnosti dovolí, pravi-
delně docházejí za prací do terapeu-
tických dílen či do kavárny. A potře-
bují-li asistenci, je stále nablízku. Mezi 
zaměstnance, kteří tu pomáhají se-
dmdesáti obyvatelům domova, patří 
Ludmila Uhrová, která zde pracuje ja-
ko zdravotnice téměř třicet let. „Dělá-
me vše pro to, aby se zde obyvatelé 
cítili jako doma. Mají tu hezké prostře-
dí, chodí v oblečení, které si sami vy-

berou, dobře se tu vaří a nejdůležitější 
jsou dobří lidé kolem nich,“ zdůrazňu-
je Ludmila Uhrová. Lidé v přímé péči 
i pracovníci v terapeutických dílnách 
musejí znát individuality obyvatel a re-
spektovat je. „Stejně jako doma nemá-
me všichni stále dobrou náladu, někdy 
jsme smutní, naštvaní, někdy nás něco 
bolí; je důležité se respektovat a proží-
vat, co život přinese, se vším, co k to-
mu patří,“ líčí život v Domově svaté 

Rodiny Ludmila Uhrová, jejímž úko-
lem je vést zdravotní tým. Ve čtyřech 
lidech, včetně rehabilitačního pracov-
níka, musí zajistit zdravotní péči všem 
obyvatelům. Vzhledem k základním 
diagnózám a vyššímu věku potřebu-
jí pravidelnou zdravotní péči praktic-
ky všichni. 

„V první vlně covidové to bylo 
opravdu těžké. Neuměli jsme našim 
klientům odpovědět na otázky, které 

zaznívaly. Neuměli jsme správně po-
užívat ochranné pomůcky, zato jsme 
uměli hned ušít ochranné roušky a na-
učili se nepřenášet své obavy na klien-
ty,“ vzpomíná zdravotnice na začátky 
krušného období. Jak říká, rychle se 
tu ale naučili, jak žít v karanténě, pří-
padně v izolaci. „Navíc nám pomoh-
li dobrovolníci a dárci, takže jsme ne-
strávili veškerý čas u šicích strojů, ale 
záhy mohli nosit ochranné pomůcky 
nakoupené za darované prostředky, 
díky nimž dosud máme ochranné po-
můcky dostupné, kdy si vzpomene-
me,“ těší Ludmilu Uhrovou. 

Pro obyvatele však pandemické ob-
dobí bylo a stále je velmi těžké. Pra-
covníci domova musejí nejen čelit 
otázkám, ale také na ně trpělivě od-
povídat. „Ptají se, proč za nimi ne-
mohou blízcí, když v sobotu vždycky 
chodí, nebo kdy už zase bude všech-
no jako dřív, proč nemohou domů či 
na procházku. Nervozita někdy rostla, 
přibývaly psychické potíže i kila na vá-
ze. Snažili jsme se, co nám síly stačily, 
ale některým pracovníkům i klientům 
zůstává zdraví nalomené,“ bilancuje 
zdravotnice z Domova svaté Rodiny. 

(mach)

Klienty v Mukařově chránili tvrdou karanténou

Během pandemie bylo těžké nacházet odpovědi 

Podle Aleny Hankové (na snímku) bylo pro obyvatele Domova pro seniory
kardinála Berana v Mukařově v pandemii nejtěžší překonávat pocit odloučení.  

Ludmila Uhrová s klientkou Domova svaté Rodiny.  Snímky archiv ADCHP



Arcidiecézní charita Praha  / 15

Zaplatí se z ní školné, poplatky za 
zkoušky, učebnice, ale také ubytování 
a doprava. Právě náklady na bydlení 
byly jednou z hlavních překážek stu-

dia, protože rodiče dívek si nemohli 
dovolit zaplatit ani kolej. „Děkuji jmé-
nem svým i dívek za váš příspěvek,“ 
vzkazuje z Albánie biskup Giovanni 

Peragine, který spolu s biskupem 
Zdenkem Wasserbauerem převzal 
nad programem Adopce na dálku® 
v Albánii záštitu. „Dívky patří do dvou 
našich komunit. Vzdělání jim a jejich 
rodinám zaručí důstojnější budouc-
nost,“ těší se biskup Peragine. „Na stu-
dium albánských vysokoškolaček se 
složilo padesát dárců,“ říká s vděčnos-
tí Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní 
charity Praha: „Chceme dívky dovést 
až k promoci. Proto již nyní vytváříme 
fond, z něhož budeme hradit další ná-
klady na jejich studium.“ (lom)

 Voda nad zlato. Polovina ugandské 
populace nemá přístup k nezávadné 
vodě – to je více než 21 milionů lidí, 
kteří jsou ohroženi chorobami pře-
nášenými vodou. Arcidiecézní chari-
ta Praha se už delší dobu angažuje, 
šíří osvětu o nezávadné pitné vodě, 

zaškoluje zástupce komunit v údrž-
bě vodních zdrojů, opravuje stud-
ny a buduje nové. Aktuálně připra-
vuje projekt na 15 nových vrtaných 
studní, které letos vybuduje ve třech 
ugandských diecézích: Lugazi, Nebbi
a Gulu. 

 Domov v běloruském Kryčevě zre-
konstruován. Domov pro seniory a li-
di s postižením v běloruském Kryče-
vě se díky Arcidiecézní charitě Praha 
přestěhoval do opravených prostor. 
Na obnově se finančně podíleli čeští 
dárci. Partnerský Domov chce pražská 
Charita podporovat i nadále. Senioři 
zde žijí velmi skromně. Chybí poloho-
vací lůžka, vana se zvedákem a další 
pomůcky. Seniorům a personálu se 
v tuto chvíli nedostává roušek, dezin-
fekce ani jednorázových oděvů. 
 Do školních lavic usednou děti se 
zdravotním postižením. V rozvojo-
vých zemích má jen každé 20. dítě se 
zdravotním postižením šanci chodit 
do školy. Protože má každé dítě prá-
vo na vzdělání, chce Arcidiecézní cha-
rita Praha poskytnout tuto příležitost 
i znevýhodněným dětem, v první fázi 

neslyšícím dívkám a chlapcům žijícím 
v odlehlých ugandských vesnicích. 
Dárci mohou tyto děti podpořit v pro-
gramu Adopce na dálku®. 
 Vzdělání zdravotníků v Indii. Indie 
se dlouhodobě potýká s nedostatkem 
zdravotnického personálu. Ve vesnic-
kých oblastech, kde působí rozvojové 
programy pražské Charity, je přitom 
vysoké procento mladých lidí, kteří 
dokončí pouze základní školu a zůstá-
vají doma, pomáhají v domácnosti ro-
dičům či pracují v zemědělství. Charita 
proto vytipovala 43 dívek ve věku 16-
25 let, jimž poskytla kvalifikovaný jed-
noletý či dvouletý zdravotnický výcvik. 
Dívky našly uplatnění v nemocnicích, 
domovech pro seniory či laboratořích. 
V podpoře vzdělávání vesnické mláde-
že plánuje Arcidiecézní charita Praha 
za pomoci dárců pokračovat.  (lom)

Albánie: pomáháme studovat mladým křesťanům

Nové studny, vzdělání chudým i pomoc seniorům

Jen díky vám zlepšujeme životy nejchudších lidí.
Pomoci můžete finančním darem

na č. ú. 749011/0100,
variabilní symbol 20 100 (Indie), 20 200 (Uganda),

20 300 (Albánie), 20 500 (Bělorusko) 
nebo 20 800 (Zambie).

Řidič, kněz, učitelka, 
policista nebo hudebník. 
I taková jsou vysněná 
povolání dívek a chlapců 
z africké Ugandy. 
V zemi, která se potýká 
s extrémní chudobou, 
by ovšem jejich přání 
pravděpodobně zůstala 
nevyslyšena. Nebýt 
pomoci Arcidiecézní 
charity Praha. 

Před dvaceti lety založila v Ugandě 
program Adopce na dálku®. Od té 
doby pomohl více než devíti tisícům 
dětí. Mezi prvními, kdo se do progra-
mu zapojil, byla známá česká hereč-
ka Zuzana Bydžovská. „Její“ chlapec 
Livingstone už dostudoval a „její“ hol-
čička Ester má ještě studijní léta před 
sebou. „Ta pomoc není jen o dítě-
ti, ale je to pomoc celé jeho rodině. 
Vím, že to má smysl,“ říká skromně
Bydžovská.

Z peněz dárců, jako je Zuzana Byd-
žovská, financuje pražská Charita ne-
jenom školní docházku, ale i mimo-
školní aktivity a pravidelnou zdravotní 
péči. Na adopci je nyní v Ugandě při-
praveno 150 dětí. Zda se i jim splní je-
jich sny, záleží na dárcích. 

Dobročinní Češi založili v Ugandě 
prostřednictvím Charity dvě základní 
školy a jedno odborné učiliště. Spo-

lu s programem Adopce na dálku® 
tím dítěti umožňují vzdělávat se v je-
ho přirozeném kulturním prostředí. 
Arcidiecézní charita Praha nabízí 

Ugandě komplexní pomoc. Kromě 
vzdělání proto vybudovala nemocni-
ci, kde ročně ošetří více než dvacet ti-
síc pacientů.  (lom)

Zuzana Bydžovská plní sny chudým dětem

Gerta, Paola, Xhulja, Manushaqe a Laura. Pět 
vysokoškolaček z Albánie již studuje díky programu 
Adopce na dálku®. Do Albánie na podporu 
jejich vzdělávání doputovala první finanční 
podpora ve výši 5 000 eur (132 000 Kč).

Paola se chce stát zdravotní sestrou. 

Zuzana Bydžovská přispívá na vzdělání dětí v Ugandě.  Snímek archiv ADCHP
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Celý život sloužili Bohu a lidem
V E  STÁ Ř Í  P OT Ř E B U J Í  N AŠ I  P O M O C

Domov sv. Václava 
ve Staré Boleslavi

PODPOŘTE DOMOV 
SENIORŮ PRO KNĚZE 

A PRACOVNÍKY V CÍRKVI

Darovat můžete i online na www.domovsvatehovaclava.cz

Arcidiecézní charita Praha převzala od 1. led-
na 2020 provozování kněžského domova ve 
Staré Boleslavi. S profesionalitou a láskypl-
nou péčí se zde staráme o ty, kteří svůj život 
zasvětili kněžské službě a službě církvi. Vzne-
šená a prostorná budova Domova s krásnou 
zahradou v těsné blízkosti baziliky Nanebevze-
tí Panny Marie umožňuje kněžím a seniorům 
prožít klidné stáří v důstojném prostředí jedno-
ho z nejvýznamnějších mariánských poutních 
míst v naší zemi.

Nyní nás však čeká náročný úkol – velká 
vnitřní přestavba historické budovy, v níž Do-
mov sídlí. Dispozice objektu včetně velikosti 
pokojů a umístění sociálních zařízení neod-
povídají současným potřebám. Finance na 
opravu se snažíme získat z grantů a dotací, 
část nákladů však musí Arcidiecézní charita 
Praha zaplatit z vlastních zdrojů. Obracíme 
se proto na dárce s prosbou o pomoc: Bez 
vaší pomoci tento náročný projekt nezvlád-
neme.

Pomoci můžete zasláním daru 
na účet č. 749986/5500, variabilní symbol 6021.

Bože, věříme, že máš Domov sv. Vác-
lava ve svých rukou. Chceme se spo-
jit v modlitbě s prosbou o požehnání, 
spojit svá srdce v důvěře, že jsi nade 
vším. Kéž se zde uskutečňuje tvé dílo.

Pondělí: Za kněze
Prosíme tě, Bože, za kněze, kteří při-
cházejí do Domova sv. Václava. Ať po-
znávají, jak konkrétně v této své situaci 
mohou sloužit tvé církvi a tvému lidu, 
neboť nepřestávají být pastýři.

Úterý: Za seniory
Prosíme tě, Bože, za naše seniory, za 
naše rodiče, prarodiče, praprarodiče, 
kteří zde žijí. Kéž se mohou těšit z plo-

dů své životní práce a v pohledu zpět 
na svůj život ať jsou ti vděční za vše, co 
jsi skrze ně mohl uskutečnit.

Středa: Za personál
Prosíme tě, Bože, za všechny pečova-
telky, zdravotní sestry, řeholní sestry, 
vedení a veškerý personál. Veď jejich 
kroky, dodávej jim sílu, lásku a víru, že 
v každém člověku, kterému slouží, jsi 
ty sám. Odplať jim veškeré jejich na-
sazení a péči.

Čtvrtek: Za plány rekonstrukce
Prosíme tě, Bože, za rekonstrukci, aby 
se podařilo opravit vše, co chátrá, co 
pouští zimu místo tepla domova. Věří-

me, že bez tebe nemůžeme nic, a ani 
nechceme dělat nic, co nemá tvé po-
žehnání. Proto prosíme, je-li to tvá vů-
le, žehnej těmto plánům.

Pátek: Za šťastnou hodinu smrti
Prosíme tě, Bože, za všechny umírají-
cí. Kéž odcházejí smířeni s tebou i se 
svými blízkými. Dávej jim poznávat 
pravdivost jejich skutků ve světle tvé 
lásky, milosrdenství a pokoje.

Sobota: Za zemřelé 
Prosíme tě, Bože, za zemřelé, kteří již 
odešli z našeho domova na věčnost, 
za všechny duše v očistci. Kéž se s te-
bou radují v nebi, kéž smí v pokoji 

a radosti přebývat u tebe. Kéž se i za 
nás přimlouvají, neboť zde zůstávají 
v našich srdcích.

Neděle: Za charitní dílo v naší zemi
Prosíme tě, Bože, za veškeré charitní 
dílo. Žehnej všem projektům, kéž je 
veškerá naše práce postavená na to-
bě. Prosíme, ať je vždy hlavním smys-
lem láska, která slouží druhým a tobě.

Děkujeme, Bože, že ti můžeme být 
takto blízko a prosit, že se k tobě mů-
žeme utíkat a mít víru ve tvou lásku. 
V lásku mocného vládce celého světa 
a zároveň v lásku pečujícího otce. 

Amen

Týden modliteb za Domov sv. Václava 


