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Praktikovat  
Boží lásku

Začátek června přinesl dva důleži-
té svátky. 1. června jsme slavili Den  
dětí a 5. června slavnost Letnic, se-

slání Ducha svatého, zrození církve. 
Duch svatý je ten, kdo nás uvádí do 
tajemství života Božího i  lidského. 
Propojuje oba světy a dává nám ra-
dost, sílu a schopnost rozumět svě-
tu a správně se rozhodovat. Duch je 
také živou Boží láskou. 

Praktikovat Boží lásku, Caritas, je 
naším posláním. Být schopni vyjít 
vstříc potřebám lidí, kteří se na nás 
obracejí, a umět nejen utěšit, ale i na-
směrovat a povzbudit je možné právě 
v radostné tvořivosti Božího Ducha.

Moje zkušenost je, že je možné 
kdykoli se na Něho obrátit s důvě-
rou. Boží Duch překračuje hranice 
církve a přichází ke každému, kdo 
o to stojí, a to nás spojuje se všemi 
lidmi, kteří chtějí jít a přinášet světu 
pomoc, radost a povzbuzení. 

S přáním všeho dobrého,

Jana Hrdličková, 
SM Imelda OSF  

ředitelka Azylového domu Gloria

KrátceKrátce

Den dětí oslavili ve středu 1. červ- 
na obyvatelé Azylového domu 
Gloria v  Praze-Hlubočepech. 
Sluncem zalitá zahrada domu 
ožila dětským vystoupením, 
hrami a  písničkami. Všechny 

děti dostaly dárek od NADACE 
AGEL, která zajistila i  slavnost-
ní občerstvení. Přečtěte si více 
o oslavě Dne dětí v Glorii.

A jak se dětem v Azylovém domě 
Gloria žije? Jejich radosti a staros-
ti zná speciální pedagožka Janka 
Linhartová: „Malé děti jsou spoko-
jené tam, kde je jejich maminka. Ty 
starší už pobyt v  azylovém domě 
vnímají jako stigma.“ Všechny děti 
potřebují být v něčem úspěšné. „Je 
potřeba, aby neselhávaly v běžných 
situacích, jako je příprava domácích 
úkolů, nebo v  drobnostech, třeba 
v obalení sešitů, ořezání tužek nebo 
nakreslení obrázku z  nepovinného 
úkolu. Tomu všemu se společně vě-
nujeme. Vnímám to jako okamžitou 
každodenní podporu, která dětem 
pomáhá uspět a  získávat sebedů-
věru,“ popisuje svou práci speciální 
pedagožka.

Přečtěte si celý článek 

  Na podzim se zopakuje 
akce milostivé léto, která umož-
ní lidem v dluhové pasti zbavit 
se snáze exekucí. V  první vlně 
milostivého léta pomohla Cha-
rita umořit 113 exekucí. Více...  

 Výběrové řízení na ředitele/
ředitelku Charity Neratovice 
vyhlásilo Arcibiskupství pražské. 
Více...   Sezónní oblečení 
můžete darovat do charitního 
šatníku v  Pernerově ulici 20, 
v  Praze-Karlíně. Potřebujeme 
doplnit zásoby, abychom mohli 
podpořit lidi v nouzi. Více...

Azylový dům GloriA: 
oslava dne dětí i celoroční 

podpora speciální pedagožky 

ludwiG 
vAn Beethoven

Symfonie č. 9
s Ódou na radost

30. benefiční koncert

Vstupenky budou v prodeji od konce srpna.

Připravujeme 

ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1
31. října 2022

Vstupenky budou v prodeji od konce srpna.Vstupenky budou v prodeji od konce srpna.

https://praha.charita.cz/v-azylovem-dome-gloria-oslavili-den-deti/
https://praha.charita.cz/pomaham-detem-ziskat-sebeduveru-rika-specialni-pedagozka-z-azyloveho-domu/
https://praha.charita.cz/milostive-leto-skoncilo-stedri-darci-charitni-sbirky-pomohli-umorit-113-exekuci/
https://praha.charita.cz/volna-mista/reditel-ka-charity-neratovice/
https://praha.charita.cz/sluzby/charitnisatnik/#chci-darovat-obleceni


2

Pomáháme 
stovce uprchlíků 

v ubytovně 
v Praze-

modřanech
Nejmladšímu obyvateli je 9 mě- 
síců, nejstaršímu 83 let. Uby-
tovnu v pražských Modřanech 
zaplnila stovka lidí, kteří utekli 
před válkou na Ukrajině.

„Lidé na ubytovně, převážně ženy 
a děti, pocházejí z válečných oblastí 
na východě a jihu Ukrajiny. Uprchli 
z Mariupolu, Oděsy, Charkova,“ říká 
Táňa Wieluchová z  Arcidiecézní 
charity Praha, která má chod 
ubytovny na starosti. „Zažili začá-
tek války, bombardování, úkryt ve 
sklepích. Trpí úzkostmi. Do ubytov-
ny proto  pravidelně dochází naše 
psycholožka a také kněz.“

Čtěte celý článek 

V  rámci Dnů Kralup nad Vltavou 
oslavila místní Charita dvacet let 
od svého vzniku. Na dvě stovky 
návštěvníků se zúčastnily progra-
mu, který zahrnoval prohlídku no-
vě zrekonstruovaného azylového 
domu pro matky s dětmi. Charita 
Kralupy nad Vltavou je v  regionu 
nejvýznamnějším poskytovatelem 
sociálních služeb. Provozuje i něko-
lik sociálních podniků, mezi které 
patří oblíbená tréninková kavárna 
Rígrovka. 

noc kostelů u sv. kAjetánA: 
slavné operní árie, skvělý vladimír kořen 

a stovky návštěvníků

Kostel Panny Marie Matky usta-
vičné pomoci a sv. Kajetána, který 
provozuje Arcidiecézní charita Pra-
ha, se během Noci kostelů otevřel 
stovkám návštěvníků. Měli mož-
nost vyslechnout dva mimořádné 

Štafetová pouť 
do orvieta 

již po šestnácté

Pěšího putování z Prahy do ital-
ského Orvieta, které spolupořá-
dá Arcidiecézní charita Praha, se 
i  letos zúčastnily stovky poutní-
ků. Pouť připomíná eucharistic-
ký zázrak, který zažil český kněz 
Petr z 13. století při své cestě do 
Říma. Na základě tohoto zázraku 
se dnes po celém světě slaví je-
den z  nejvýznamnějších svátků 
katolické církve, svátek Božího  
těla. 

kralupská charita 
oslAvilA 20. nArozeniny

Na kolínské radnici proběhlo po-
slední květnový den slavnostní 
předání šeků v hodnotě 4 690 000 
korun, které věnovala společnost 
Toyota dvanácti organizacím pů-
sobícím v  regionu. Farní charita 
Kolín obdržela 150  000 korun na 
zajištění potravinové pomoci soci-
álně potřebným lidem. Dar předal 
prezident společnosti pan Kore-
atsu Aoki řediteli Farní charity Petru 
Zavřelovi. 

toyota podpořila FArní chAritu kolín

koncerty, přednášky o historii kos-
tela i ochutnat mešní vína z Česka 
i zahraničí. Celým večerem prová-
zel oblíbený televizní moderátor 
Vladimír Kořen.

Zhlédněte fotogalerii 

https://praha.charita.cz/pomahame-stovce-uprchliku-v-ubytovne-v-praze-modranech
https://praha.charita.cz/noc-kostelu-u-sv-kajetana-slavne-operni-arie-skvely-vladimir-koren-a-stovky-navstevniku/


indickým dětem začal nový Školní rok
V indickém státě Karnátaka, kde 
čeští dárci podporují ve vzdě-
lávání tisíce dětí v  programu 
Adopce na dálku®, začal v polo-
vině května nový školní rok. 

Během posledních dvou let stu-
dovaly děti kvůli koronavirovým 
opatřením střídavě ve škole a on-
line. Některé z  nich měly několik 
měsíců minimální přístup k výuce. 
Všichni studenti však automatic-
ky postoupili do vyšší třídy. Proto 
nyní vláda spustila celostátní ini-
ciativu „Kalika Chetarike“, program 
obnovy učebních návyků, který 
pomůže studentům oživit učivo 
z posledních dvou let a nastartu-
je standardní systém prezenční 
výuky. Držme dětem palce, ať vše 
zvládnou!

VysVědčení 
pro „adoptiVní“ rodiče
Naše partnerské organizace již za-
čaly dárcům indických dětí roze-
sílat vysvědčení. Týká se to přede-

vším mladších dětí (1. až 11. třída). 
Ti starší mají posunuté termíny 
zkoušek, a tedy i  výsledků. Jejich 
vysvědčení budeme dárcům roze-
sílat koncem léta. 

dobrý úmysl potěšit „adoptova-
ného“ školáka věcným dárkem 
nekončí vždy podle očekávání. 

Množí se případy, kdy balíčky, za-
slané zejména indickým dětem, 
vůbec na místo určení nedorazí.
Indická pošta je totiž odmítá vydat 
našim partnerským organizacím, 

dokud zásilku řádně neproclí, což 
vyžaduje úhradu cla a  poplatků 
i doložení řady dokumentů, faktur 
za zasílané zboží apod. Partnerské 
organizace nemají finanční rezervy 
a personální kapacity, aby se získá-
váním zásilek mohly zabývat. 

Prosím vás, nezasílejte „adoptova-
ným“ dětem jiné zásilky než dopisy. 

Pokud chcete vašemu dítěti přilep-
šit, můžete nás kontaktovat a  vy-
užít možnosti zaslat mimořádnou 
platbu, za kterou rodině pořídíme 
praktický dar. Radost uděláte také 
pěkným dopisem či vaší fotografií. 

Zajímá vás více 
o korespondenci 

s „adoptovaným“ dítětem? 

alena Laufrová, dvojnásobná 
laureátka ceny Grafika roku, pa-
tří k našim předním grafičkám. 
ráda se věnuje dobročinnosti. 

Již bezmála 20 let podporuje pro-
gram Adopce na dálku®. Pomohla 
ke vzdělání indické dívce Manishe 
a ugandskému chlapci Solomono-
vi. „Dítě nemůže za to, kde a do ja-
kých podmínek se narodí. Všechny by 
měly mít stejnou příležitost vzdělávat 
a rozvíjet se!“  říká umělkyně.

Zatímco Manisha již své vzdělání 
úspěšně ukončila bakalářským ti-
tulem, mladší Solomon navštěvuje 
základní školu. 

BAlíčky „AdoPtovAným“ dětem? 
Proč nedoporučujeme 
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V charitním kostele 

Panny Marie Matky 
ustavičné pomoci 

a sv. Kajetána 
v pražské Nerudově ulici 

můžete nově 
zhlédnout výstavu obrazů 

Aleny lAufrové. 
Kostel je otevřen 

od úterý do neděle 
vždy od 14 do 17 hodin.

malířka se srdcem nA dlAni 

https://praha.charita.cz/casto-kladene-dotazy-k-programu-adopce-na-dalku/#komunikace-s-ditetem
https://praha.charita.cz/casto-kladene-dotazy-k-programu-adopce-na-dalku/#komunikace-s-ditetem
https://praha.charita.cz/casto-kladene-dotazy-k-programu-adopce-na-dalku/#komunikace-s-ditetem
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Další konkrétní podporu zaslali 
čeští dárci běloruským seniorům. 
Díky jejich darům vybudoval Do-
mov pro seniory v Krasnopole nový 
skleník. Většina seniorů prožila ce-
lý život na vesnicích, kde se starali 
o  vlastní hospodářství. Zahradni-
čení je proto jednou z oblíbených 
aktivizačních aktivit.

Arcidiecézní charita Praha dlou-
hodobě podporuje Domov pro 
seniory v Kryčevě a v Krasnopole. 
Přispívá ke zlepšení prostředí (re-
konstrukce objektu), poskytuje 
přímou pomoc seniorům a  zor-
ganizovala i studijní návštěvu per-

Dvacetileté Dorothy osud ne-
nadělil příliš jednoduché životní 
podmínky. Narodila se do rovní-
kové Ugandy, jedné z  nejchud-
ších zemí světa. Žije na ostrově 
Jimbo obklopeném Viktoriiným 
jezerem v malém domku upláca-
ném z nepálené hlíny. Život pod 
hranicí chudoby zhoršuje zdra-
votní stav mladé ženy. Od dětství 
je invalidní.

Když Dorothy zjistila, že čeká dí-
tě, cítila radost i obavy najednou. 
Bude miminko v  pořádku? Ne-
narodí se postižené? Jak zvládne 
porod? 

Dorothy měla velké štěstí, že 
má podporující rodinu. Ta trvala 
na tom, aby se budoucí mamin-
ka během těhotenství přestěho-
vala k manželově rodině žijící na 
pevnině. Odtud může docházet 
do nemocnice. To také Dorothy 
udělala. 

Čtěte celý příběh 

založili rodinnou firmu na mýdlo, 
aby vydělAli na školné 

Aktuálně z Ugandy

„Chci, aby děti studovaly. Školy ale 
něco stojí. Snažila jsem se najít sta-
bilní zdroj příjmu, který by umožnil 
mým dětem chodit do školy,“ vysvět-
luje matka sedmi dětí, paní Zeres, 
proč se přihlásila do kurzu, který 
v Ugandě pro začínající drobné živ-
nostníky organizuje Arcidiecézní 
charita Praha. Kurz je určen lidem, 
kteří nemají stabilní výdělek, kteří 
pracují jako námezdní síla za denní 
mzdu. Lidé se učí konkrétním do-
vednostem, které se mohou do bu-
doucna stát zdrojem jejich příjmů. 

 „Když přišla šance naučit se výrobě 
tekutého mýdla, rozhodla jsem se jít 
do toho naplno. Dokázala jsem to 
a chci vyjádřit svůj vděk Charitě Pra-
ha,“ vzkazuje paní Zeres. „Projekt 
stmelil mou rodinu, podnikáme spo-

česká 
nemocnice 

v uGAndě 
zachránila 

život
novorozence

sonálu do České republiky, kde se 
měli možnost seznámit s profesio-
nálními sociálními službami. „Usi-
lujeme o  zvýšení kvality péče v  bě-
loruských domovech, kde žijí senioři 
mnohdy ve velmi nuzných podmín-
kách,“ připomíná ředitel pražské 
Charity Jaroslav Němec. 

lečně. Naše děti budou mít lepší bu-
doucnost, protože studují, a zároveň 
získají zkušenosti s podnikáním.“ 

Podporujeme sociální služBy 
Pro seniory v Bělorusku

Komunitní projekty v zahraničí, které pomáhají lidem, 
jako je paní Zeres z Ugandy, 

můžete podpořit darem na účet 749011/0100, 
variabilní symbol 20 000. DěKUjEME!

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/
https://praha.charita.cz/tehotna-zena-se-prestehovala-z-ostrovu-bliz-k-ceske-nemocnici-to-zachranilo-miminku-zivot/

