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rok sv. Gotharda

5. května, na svátek sv. Gotharda, 
jsem na pozvání místní diecézní 
charity navštívil německý Hildes- 
heim. Zahajoval se zde s místními 
biskupy a hosty z celého Německa 
rok sv. Gotharda. Svatý Gothard 

je pochován v  místní katedrále 
a  u  jeho hrobu jsem si uvědomil, 
kolik světců se v minulých dobách 
Charitě věnovalo. Před staletími, 
dávno před založením Charity ja-
ko organizace, pečovali kněží ve 
farnostech i řádové sestry a bratři 
o chudé a nemocné. 

Sv. Gothard budoval nejen kláš-
tery a  kostely, ale zřizoval i  školy, 
nemocnice a  ústavy pro chudé. 
Největší péči věnoval mládeži 
z chudých rodin. Žil v letech 960–
1038 a s velkou horlivostí pracoval 

až do vysokého stáří. Byl oblíbený 
pro svou inteligenci, pokoru a dob-
rotu srdce. Bylo mi ctí navštívit je-
ho působiště v Hildesheimu a blíže 
poznat jeho odkaz, který nás bude 
provázet po celý rok. 

Děkuji vám všem, kteří navazu-
jete na práci svatých žen a  mužů 
z dob minulých a rozvíjíte charitní 
dílo – vaší prací, finanční podpo-
rou či modlitbou. 

S přáním všeho dobrého,
Jaroslav Němec

ředitel Arcidiecézní charity Praha

KrátceKrátce
  Čestné ocenění Blanický 

rytíř získala za celoživotní dí-
lo, zejména za založení a  roz-
voj Charity Vlašim paní Libuše 
Němcová. Více...  Děkujeme 
dárcům a  dobrovolníkům, 
kteří podpořili Sbírku potravin. 
Charita získala přes 10 tun po-
travin a drogerie pro lidi v nou-
zi. Více...   Provoz ubytovny 
v Modřanech pro 100 uprchlí-
ků z  Ukrajiny převzala Arci-
diecézní charita Praha. Lidem 
zajistí odborné sociální pora-
denství a materiální pomoc.

Poradna pro lidi v tísni 
bije nA PoPlAch

Zhoršující se ekonomická situ-
ace přivádí do Poradny pro lidi 
v tísni stále více osob.

„Vedle seniorů, lidí bez domova a sa-
moživitelek nyní přicházejí i  lidé ze 
skupiny pracujících, kteří pobírají 
nízkou mzdu. A to už znamená velký 
problém,“ vysvětluje sociální pra-
covnice Helena Kopecká. 

Zhoršující se ekonomická situa-
ce provázená velkým růstem cen 
je pro příjmově nejslabší spoluob-
čany velmi citelná a tvrdě dopadá 

na psychiku těchto lidí: jsou zoufalí 
a ztrácejí naději. „A to ačkoliv třeba 
pracují. Snažíme se je vyslechnout, 
poradit jim, podpořit je, ale nalezení 
řešení je čím dál obtížnější,“ přiznává 
sociální pracovnice Kopecká.

Už od první vlny pandemie sledují 
v Poradně setrvalý nárůst počtu kli-
entů. „Je dosud postupný, tedy jsme 
zatím schopni na tento trend průběž-
ně reagovat. Ale očekáváme ještě dal-
ší, možná skokový nárůst potřebných 
lidí,“ dodává Helena Kopecká. 

Čtěte celý článek 

Noc kostelů v charitNím 
kostele sv. kajetáNa 

moderátor Vladimír Kořen
nevidomá klavíristka a zpěvačka 

Ráchel Skleničková
sólistka Národního divadla 
Petra Alvarez Šimková
ochutnávka mešních vín 

z České republiky i zahraničí
www.svatykajetan.cz

https://vlasim.charita.cz/clanky/blanicky-rytir-pro-pani-libusi-nemcovou/
https://praha.charita.cz/darci-venovali-v-jarni-sbirce-potravin-325-tun-zbozi/
https://praha.charita.cz/poradna-pro-lidi-v-tisni-bije-na-poplach/
http://www.svatykajetan.cz
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jeho vzorem byl legendár-
ní fotbalista jozef chovanec. 
v  rodném havířově trénoval 
malé kluky a v den našeho se-
tkání se chystal na zápas sk 
třeboradice. Fotbal Davida 
provází celý život, a nezměnilo 
se to, ani když mu lékaři ampu-
tovali nohy.

S  energickým čtyřicátníkem se 
scházíme v Centru pro tělesně po-

V Domově pro seniory kardinála Berana využili první slunné a teplé dny k výle-
tu. Za svůj cíl si vybrali dendrologickou zahradu. „Jsem moc ráda, že po celé té 
dlouhé kovidové době zase děláme normální věci a už zase jezdíme na výlety. 
Na tom posledním se mi moc líbilo. Sama už bych se na tahle místa nepodí-
vala, toho si cením,“ říká spokojeně jedna z klientek domova, devadesátiletá 
Olga Semerádová. 

Útěk PřeD Domácím 
Násilím
„Celé dva roky mě fyzicky i psychicky 
týrali manžel a  tchýně,“ vzpomíná 
paní Stanislava. Zachránil ji až útěk, 
utajené bydlení a pomoc Poradny 
Magdala. „Dostala jsem se do psy-
chické pohody a  nedávno získala 
i sociální byt, kam se mohu uchýlit se 
svojí dcerou,“ říká s úlevou paní Sta-
nislava, která se nyní chystá vystu-
dovat kurz pracovnice v sociálních 
službách, aby mohla pomáhat že-
nám v podobné situaci.  Více 

strach ze zvuku 
letaDla i větráku 
Tři maminky a pět dětí z Kyjeva. Mají 
za sebou dramatický útěk z Ukraji-
ny: bombardování, průjezd zami-
novaným územím, chybějící silnice, 
nedostatek jídla i paliva. Pro malé 
děti stresující zážitky, stejně tak i pro 
jejich maminky. Po těchto zážitcích 
je vyděsilo i hučení větráku na WC 
nebo letící letadlo nad jejich hla-
vami. Dnes jsou už v bezpečí. Váží 
si pomoci, které se jim dostalo od 
pražské Charity. Více 

NovorozeNce 
si táta NePochová
Kvůli bombardování se třiatřicetile-
tá Julie z kyjevského předměstí čtyři 
týdny ukrývala s  dětmi ve sklepě. 
Juliin manžel šel do boje a byl to on, 
který trval na tom, aby těhotná žena 
s dvěma dětmi opustila Ukrajinu. Sly-
šel od známých, jak mnoho žen po-
rodilo ve sklepích anebo v kyjevském 
metru bez jakékoli zdravotní péče. 
Nechtěl, aby jeho žena toto riziko 
podstoupila. Proto se v  pokročilém 
stadiu těhotenství vydala na cestu. 

stižené Fatima, které v  pražských 
Třeboradicích provozuje již 24. ro-
kem Arcidiecézní charita Praha. Při-
chází o berlích, ale čiší z něj optimi-
smus. I díky němu překonal životní 
kotrmelec, který se stal 1. prosince 
2020: jeho zdravotní problémy za-
šly tak daleko, že mu lékaři museli 
amputovat obě nohy. Na vše byl 
přitom sám, rodiče už nežijí, sestra 
bydlí 400 kilometrů daleko.

Čtěte celý článek 

díky silné vůli a charitnímu centru FAtimA 
má david zase Plány do budoucnA

výlet pro radost

Příběhy odvážných žen

 Více 

Nakupujete on-line? A věděli jste, 
že nás tím můžete podpořit, aniž 
by vás to cokoliv stálo? Na tom-
to odkaze si přidejte Pomocníka 
a  Charita za to dostane bonus  
30 Kč. S Pomocníkem pak můžete 
nakupovat přes internet, jak jste 
zvyklí, ale část peněz z vaší objed-
návky půjde na dobrou věc pro 
naši organizaci. Důležité je, že při 
tom neplatíte nic navíc a Pomoc-
ník vás vždy upozorní na možnost 
přispět tam, kde je to možné. 

můžete pomáhat, 
aniž by vás to 

cokoli stálo

https://praha.charita.cz/od-uteku-od-tyranu-az-k-samostatnemu-bydleni/
https://praha.charita.cz/vydesilo-je-huceni-vetraku-i-letici-letadlo/
https://praha.charita.cz/diky-silne-vuli-a-charitnimu-centru-fatima-ma-david-zase-plany-do-budoucna/
https://praha.charita.cz/valka-rozdelila-juliinu-rodinu-manzel-si-novorozeneho-syna-nepochova/
https://bit.ly/30Kc-pro-Arcidiecezni-charitu-Praha
https://bit.ly/30Kc-pro-Arcidiecezni-charitu-Praha


Každý rok umírá na malárii více 
než jeden milion lidí, přestože 
existuje účinná léčba. Lékaři 
v  České nemocnici v  Ugandě, 
kterou postavila Arcidiecézní 
charita Praha, zachrání ročně 
přes tisíc pacientů s malárií. Jed-
ním z  nich je pětiletá dívenka 
Madina.

Její maminka vyhledala lékařskou 
péči, až když se Madinin stav kri-
ticky zhoršil. Už měsíc bojovala 
s horečkou a neměla chuť k jídlu. 
Kašel přetrvával dokonce tři mě-
síce. Než matka v ordinaci stačila 

Dárce běloruských dětí upo-
zorňujeme, že Česká pošta od  
9. března 2022 nepřijímá zásil-
ky do Běloruska. Než se situace 
stabilizuje, nabízíme dárcům 
přeposlání jejich dopisů „adop-
tovaným“ dětem pomocí e-mai-
lu. Dopisy můžete směřovat buď 
v elektronické formě na adresu 
czs.preklady@praha.charita.
cz nebo poštou v průběhu mě-
síce května na adresu:            

Arcidiecézní charita Praha, 
Centrum zahraniční spoluprá-
ce, P. O. Box 35, 120 00 Praha 2. 

Dopisy následně předáme dě-
tem do Běloruska. 

dopisy 
do běloruskA 

dočasně 
jen e-mAilem

dobrá a efektivní investice

Život zachraňující péči lékařů České 
nemocnice v Ugandě potřebovala 
nedávno paní Tusibira. Těhotná že-
na by kvůli úzkým porodním ces-
tám nedokázala porodit provoroze-
ného syna přirozenou cestou. Bydlí 
na ostrově na Viktoriině jezeře, a tak 

když nastaly porodní komplikace, 
vydala se na cestu loďkou směrem 
k pevnině. Tam na ni už čekala sa-
nitka, která ji odvezla na porodní sál. 
Kdyby se do nemocnice nedostala 
včas, miminko by porod s největší 
pravděpodobností nepřežilo. 

do nemocnice loďkou 
po viktoriině jezeře

V  období Velikonoc poslaly dě-
ti z  programu Adopce na dálku® 
dopisy svým „rodičům“ do Česka. 
Mnozí jste nám psali, že vás psaní 
moc potěšilo. Pan Tomáš Nerad na-
psal: „Dopis od Josline mi udělal ra-
dost. Myslím, že je to veliká reklama 
Vašeho projektu. Moc si nedovedu 
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mAdinA se dostala do České nemocnice 
za Pět minut dvAnáct

představit, jak lépe a efektivněji vyu-
žít 4 900 Kč.“ 

„Jsem vděčná za vaši pomoc,“ dě-
kovala Joseline a tisíce dalších dětí. 
„Je pro mě požehnáním, že mi Vás 
Bůh poslal do života. Podporujete 
mě a povzbuzujete, abych se učila co 
nejlépe. Modlím se za Vás.“  

popsat dceřin stav, dítě postihly  
křeče. 

Lékaři okamžitě zahájili léčbu. 
Vyšetření a  laboratorní výsledky 
potvrdily, že Madina trpěla závaž-
nou formou malárie, anémií a těž-
kým zápalem plic. Boj o  její život 
zdravotníci díky Bohu vyhráli. Pátý 
den se mohla dívka posadit, za-
čala jíst a  dokonce se pokoušela 
chodit. „Stal se zázrak. Děkuji za 
vaši nepřetržitou péči, kterou jste mé 
dceři věnovali,“  děkovala se slzami 
v očích šťastná maminka. 

Čtěte celý článek 

mailto:czs.preklady@praha.charita.cz
mailto:czs.preklady@praha.charita.cz
https://praha.charita.cz/petileta-ugandska-divka-madina-se-dostala-k-lecbe-za-pet-minut-dvanact/
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Z chudé indické rodiny pochází 
i  Harshitha. Otec rodinu opus-
til a  pro matku bylo náročné 
zajistit své dceři vzdělání. Měla 
zodpovědnost i za svou matku 
a také handicapovaného mlad-
šího bratra. Harshitha od dět-
ství vynikala ve studiu i  v  mi-
moškolních aktivitách, zejména 
atletice. 

Ve třetí třídě byla vybrána do pro-
gramu Adopce na dálku®, spon-
zorovala ji paní Ivana z Prahy. Díky 
její podpoře dokončila Harshitha 
předuniverzitní vzdělání s  hlav-
ními předměty fyzika, chemie, 
matematika a  biologie. Poté ab-

solvovala bakalářský kurz počíta-
čových aplikací. Tím byla završena 
i její účast v programu Adopce na 
dálku®, za kterou je velice vděčná. 
Získala dostatek znalostí, aby se 
postavila na vlastní nohy. Držme jí 
palce! 

Nasťa Gurenkova byla do pro-
gramu Adopce na dálku® přijata 
v  roce 2020, když navštěvova-
la 6. třídu základní školy. Dívka 
je nevidomá, žije se svou ma-
minkou a sestrou v běloruském 
Grodnu. Nasťa navštěvuje speci-
ální školu pro děti se zrakovým 
postižením, po vyučování jezdí 
do hudební školy Grodno State 
Musical College – je totiž vyni-
kající klavíristkou. Díky svému 
talentu a píli přeskočila mnoho 
studentů druhého a  dokonce 
třetího ročníku vysoké školy. To 
neuniklo pozornosti Mezinárod-
ní charitativní nadace klavírního 
virtuóza Jurije Rozuma pro pod-
poru talentovaných dětí, která ji 
bedlivě sleduje.

Čtěte celý článek 

vysokoškolský titul 
získá jedna ze sta. 

kAvithě změnil život
Kavitha Kuruba pochází z chudé 
indické rodiny. Jako dívku z níz-
ké kasty ji nečekala růžová bu-
doucnost. V Indii stále přetrvává 
diskriminace žen. Každá třetí že-
na je negramotná. Šest milionů 
chudých dívek nechodí do školy. 
A  šance, že žena získá vysoko-
školský diplom? To se v Indii po-
vede jen jednomu procentu ze 
všech.

Kavitha měla štěstí. V  první třídě 
základní školy byla zapsána do 
programu Adopce na dálku®. To 
jí změnilo život. „Adoptivní ma-
minka“, paní Jana z Prahy, ji pod-
pořila ve studiu nejen na základní 
a  střední škole, ale Kavitha moh-
la díky výborným studijním vý-
sledkům pokračovat i  na univer- 
zitě. 

Dnes má dobrou práci, která 
ji baví a  díky níž může finančně 
podporovat rodiče i  sourozence. 
Kavitha pracuje jako učitelka na 
vyšší odborné škole. Do Česka po-
sílá poděkování: „Nebýt vaší pomo-
ci, nikdy bych nedosáhla takového 
úspěchu. Moc děkuji za vaši štěd-
rost. Modlím se, aby vám Bůh žeh-
nal!“  

harshitha usPělA v it oboru

2006 2022

2009 2022

Program 
Adopce 

na dálku® 
podporuje 

nevidomou 
běloruskou 
klAvíristku

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/
https://praha.charita.cz/adopce-na-dalku-podporuje-nevidomou-beloruskou-klaviristku

