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Bezpečné místo

Současná doba nás všechny napl-
ňuje obavami z budoucnosti. Cha-
rita, stejně jako domácnosti a firmy, 
čelí nejistotě. Zažíváme zvyšující 
se náklady, výhled nižších dotací 
na sociální služby v příštích letech 

a přitom rostoucí počet lidí v nouzi, 
kteří se obracejí o pomoc. Čeká nás 
možná jedno z nejtěžších období, 
jaké novodobá Charita zažila.

A tak hledám zdroje povzbuzení 
a nacházím je mimo jiné u moud-
rých svatých mužů a  žen žijících 
dávno před námi. Ve 3. století ho-
voří sv. Cyprián v  severní Africe 
o lásce k chudým a trpícím, která je 
zdrojem velikého pokoje a naděje, 
protože to, co uděláme pro chudé, 
sám Ježíš přijímá, jako bychom to 
udělali pro něho samého. Pár dese-

tiletí poté přichází sv. Jan Zlatoús-
tý a ujišťuje nás: „To, co uděláš pro 
bratra, který má hlad, je bez domo-
va a bez oděvu, ani ďábel ti nebude 
moci vzít, protože to bude uloženo 
na bezpečném místě“. 

Svatí mají velkou zkušenost v lás-
ce k bližním, kteří jsou v nouzi. Krá-
číme v jejich šlépějích a zveme vás, 
abyste se k této pouti připojili. 

S přáním všeho dobrého 
Jaroslav Němec

ředitel Arcidiecézní charity Praha
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Pomáhejte nám pomáhat!

Na 30. benefičním koncertě 
zazní BeethoveNova Óda 

Na radost
Srdečně vás zveme na 

30. benefiční koncert, který se uskuteční v pondělí 31. října 
ve Smetanově síni Obecního domu

  V sobotu 17. září na Jung- 
mannově náměstí v  Praze 
oslaví Charita Česká republika 
100. výročí svého založení. Zve 
veřejnost na výstavu, interaktiv-
ní hru, přednášky a další. Více... 

  Sbírka v rámci akce milosti- 
vé léto pokračuje. Charitní 
Poradna pro lidi v  tísni již po-
máhá prvním lidem v  dluho-
vé pasti. Více...    Podzimní 
sbírku potravin, hygienických 
potřeb, ošacení a  bot pro že-
ny bez domova pořádá Farní 
charita Praha 1 – Nové Město. 
Více...  Dům Fatima v Praze-
Třeboradicích, který poskytu-
je zázemí sociální rehabilitaci 
a azylovému domu, projde díky 
evropským fondům stavebními 
úpravami. Více...   Vyhlásili 
jsme veřejné zakázky na ná-
kup ekologických vozidel pro 
sociální služby. Více...  Komu- 
nitní centrum Zahrada ve Vla-
šimi zve na koncerty, promítání, 
cvičení, tvořivé dílny a přednáš-
ky se zajímavými hosty. Více... 

  Mše svaté v charitním kos- 
tele budou od září pravidelně 
slaveny každý čtvrtek od 17 ho-
din. Více...

Vstupenky jsou již nyní v prodeji na 
www.praha.charita.cz/koncert

Partnery koncertu jsou i letos 
přední česká hudební tělesa: 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK  pod taktovkou šéfdirigenta 
Tomáše Braunera a  Český filhar- 
monický sbor Brno  pod vedením 
sbormistra Petra Fialy.

První část koncertu bude patřit 
sborovému umění. Zazní Otčenáš 
Leoše Janáčka a  další duchovní 
skladby. V  druhé části se mohou 
posluchači těšit na finále Beetho-
venovy 9. symfonie s Ódou na ra-
dost.

Záštitu nad jubilejním koncertem převzal pražský arcibiskup 
Mons. Jan Graubner. 100 % z ceny vstupného je příspěvkem na veřejnou 
sbírku Arcidiecézní charity Praha na pomoc lidem v tíživé životní situaci.

https://www.charita.cz/aktuality/kalendar-akci/zazit-jungmanak-jinak/
https://praha.charita.cz/milostive-leto-je-zpet-pomozme-zodpovednym-dluznikum-zbavit-se-exekuci/
https://programmari.cz/nase-sluzby/clanky/-aktuality/podzimni-sbirka/
https://praha.charita.cz/pomahejte/podporuji-nas/#evropske-projekty
https://praha.charita.cz/pomahejte/podporuji-nas/#evropske-projekty
https://vlasim.charita.cz/akce/
https://praha.charita.cz/svkajetan/
www.praha.charita.cz/koncert
www.praha.charita.cz/koncert
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Městská část Prahy 6 udělila kolek-
tivu zaměstnanců a  pomocníků 
Arcidiecézní charity Praha oceně-
ní za významnou pomoc ukrajin-
ským uprchlíkům. Cenu od starosty 
městské části Ondřeje Koláře slav-
nostně převzal Pavel Šimek, zá-
stupce ředitele Arcidiecézní charity 
Praha. Slavnostní akce se konala  
9. září ve Ville Pellé v Praze 6 za pří-
tomnosti vedení městské části, zá-
stupců ukrajinského velvyslanectví 
a kardinála Dominika Duky.

„Ocenění si vážíme a děkujeme zá-
stupcům Městské části Praha 6 za 
skvělou spolupráci, díky níž jsme moh-
li ukrajinským dětem usnadnit adap-
taci v nové zemi,“ uvedl Pavel Šimek.

Čtěte celý článek 

Město Kralupy nad Vltavou udě-
lilo u příležitosti svého 120. vý-
ročí Cenu starosty města kolekti-
vu Charity Kralupy nad Vltavou.  
Cenu převzaly 10. září zástupky-
ně kralupské Charity v čele s ře-
ditelkou Barborou Kovářovou.

Kralupská Charita letos oslavila 
20. výročí svého založení. Ve svém 
regionu  je nejvýznamnějším po-
skytovatelem profesionálních so-

ciálních služeb. K  jejím službám 
patří odborná sociální poradna, 
azylový dům a další služby pro ro-
diny s dětmi v nouzi. Provozuje také 
služby na pomoc lidem bez domo-
va. Úspěšné jsou sociální podniky 
– šicí a  keramická dílna, second 
hand a  kavárna. Charita Kralupy 
nad Vltavou pomůže ročně bezmá-
la 900 osobám. Její tým zahrnuje   
37 pracovníků  a  desítky dobro- 
volníků. 

Koncert na prosluněné zahradě 
Domova pro seniory kardinála Be-
rana přinesl radost jeho obyvate-
lům. Klienti dodnes vzpomínají na 
hudební vystoupení p. Fáberové 
(klávesy) a p. Manouška (violonce-
llo). „Pro mě to byl výlet do vzpomí-
nek a do jiných sfér. Ve vzpomínkách 
jsem se vrátila k tatínkovi, protože to 
byl velký zpěvák a hudebník,“ děkuje 
93letá paní Hana. Paní Terezie se 

přidává: „Poslech hudby na zahradě, 
to byla čistá radost, nic jiného jsem 
v tu chvíli nevnímala. Hudebníci mě 
moc potěšili a bylo znát, že do toho 
vložili hodně příprav a energie.“ 

„Koncert byl překrásný, byl to tako-
vý balzám pro duši. Večer po návra-
tu do svého pokoje jsem zavřela oči 
a celý koncert si přehrála znovu ve své 
hlavě. Tak silný zážitek to pro mě byl,“ 
uzavírá paní Ladislava. 

Praha 6 ocenila Pražskou Charitu 
za PomoC ukrajinským uprchlíkům

Nabízíme dětem z Ukrajiny 
volná místa

v adaptační skupině, 

která se schází ve všední dny 
od 8 do 16.30 hodin 
v zámku Jenerálka 

(ul. Nad Habrovkou 2308/3) 
v Praze 6-Dejvicích. 

Pro bližší informace volejte: 
774 862 869

Charita kraluPy Nad vltavou 
získala Cenu starosty města

Balzám na duši pro seniory 
z mukařovského domova

https://praha.charita.cz/praha-6-ocenila-prazskou-charitu-za-pomoc-ukrajinskym-uprchlikum/
https://praha.charita.cz/20-let-v-cele-charity-kralupy-nad-vltavou-ma-prace-je-sluzbou-bohu/
https://praha.charita.cz/20-let-v-cele-charity-kralupy-nad-vltavou-ma-prace-je-sluzbou-bohu/
https://kralupy.charita.cz/
https://kralupy.charita.cz/
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V srpnu navštívili zástupci Arci-
diecézní charity Praha progra-
my na pomoc potřebným rodi-
nám a  seniorům v  Bělorusku. 
O návštěvě informuje zástupce 
ředitele PAVEL ŠIMEK.

Díky našim dárcům podporujeme 
v Bělorusku mnoho rodin s dětmi. 
Některé z nich jsme navštívili. By-
lo až dojemné, s  jakou láskou nás 
tito lidé doma přijímali. Opět jsme 
si mohli udělat přesnější obrázek 
o tom, jak v současné době žije na-
prostá většina tamních rodin. 

Ekonomická situace v  zemi se 
stále zhoršuje, v přepočtu na čes-
ké koruny jsou místní mzdy od  
3 do 8 tisíc korun. Přitom ceny jsou 
prakticky stejné jako u nás. Napří-
klad jedno balení másla stojí 80 Kč, 

bochník chleba 50 Kč. Pro většinu 
rodin to musí být bezvýchodná si-
tuace.

Na prosbu vitebské Charity jsme 
dále směřovali do zapadlé vesnič-
ky poblíž východních hranic, kde 
se nachází další domov pro senio-
ry, který jsme též jednou podpořili 
a který by znovu potřeboval naši 
pomoc. V naprosté pustině upro-
střed lesů se nám podařilo dorazit 
do dalšího velmi podobně chu-
dého domova. V létě si s trochou 
fantazie můžeme říci, že zde je 
vlastně pěkně. Široko daleko nic, 
co by přírodu znečišťovalo. V zimě, 
která zde trvá dlouho, tu však bý-
vá mnoho sněhu a hluboké mrazy 
– 30 pod nulou. Život tady musí 
být opravdu velmi náročný. Do-
mluvili jsme se na dalších krocích  
naší pomoci.

Čtěte celý článek 

Návštěva Běloruska: 
PomoC Chudým rodiNám Bude Pokračovat

Pan Arkadij je jedním z klientů 
Domova pro seniory v  bělo- 
ruském Kryčevě. Pochází z  ne-
daleké vesnice. V  mládí se vy-
učil elektrikářem a  absolvoval 
zemědělské učiliště. Po základ-
ní vojenské službě nastoupil do 
kolchozu, kde pracoval celý svůj 
profesní život.

Pan Arkadij miluje knihy a ve vol-
ném čase byl vždy připraven pomá-
hat. Když se zapojil do rekonstrukce 
místního kostela, nešťastně spadl 
z  výšky a  zlomil si krček stehenní 
kosti. Od té doby je upoután na in-
validní vozík. Nedokáže se o sebe 
sám postarat a nemá žádnou rodi-
nu, je svobodný a bezdětný. Jeho 
domovem je tak již sedmým rokem 
kryčevský Domov pro seniory. 

Arcidiecézní charita Praha Do-
mov podporuje od roku 2018. Při-

v ugandě a zambii 
startuje 

třetí školní trimestr
Začátkem září začala škola nejen 
českým školákům. Po kratších 
prázdninách usedly 5. září do škol-
ních lavic i děti z Ugandy a Zambie. 
Začal jim poslední trimestr školní-
ho roku, který potrvá do začátku 
prosince. Díky českým „adoptivním 
rodičům“ se může vzdělávat 2 900 
chudých ugandských a zambij-
ských dětí, které by z  finančních 
důvodů studovat nemohly. 

spěli jsme mj. na rekonstrukci no-
vých prostor. Nyní jsme díky vašim 
darům mohli odeslat 50 tisíc korun 
na nové lůžkoviny a osobní balíčky 
pro všech 35 klientů. Děkujeme za 
vaši štědrost a solidaritu s bělorus-
kými seniory. 

Pokud chcete Domov podpořit, pošlete, prosíme, dar na číslo 
účtu 749011/0100, variabilní symbol 20 570. DěKUJEME!

Pád ho upoutal na invalidní vozík. 
Pomoc našel v domově Pro seNiory 

https://praha.charita.cz/navsteva-beloruska-pomoc-chudym-rodinam-bude-pokracovat/
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Paní annammě z IndIe jsme PomohlI 
stát se švadlenou 

Jeden z příběhů po-
moci se odehrál ve 
městě Davangere 
v  indickém svazo-
vém státě Karnátaka. 
Chlapec Roshan 
studuje v  progra-
mu Adopce na dál-
ku® díky paní Ivaně 
z  Prahy od roku 
2016. Jeho táta je 
krejčí, maminka se 
starala o domácnost 

a přivydělávala si příležitostnými brigádami.  
Rodina se ocitla téměř bez příjmů v době, kdy ko-

ronavirová opatření omezila zakázky mnoha drobným 
živnostníkům. Nejhorší bylo, že neměli žádné úspory, 
aby těžkou dobu přečkali. „Bylo to kruté období,“ vzpo-
míná Roshanova matka, paní Annamma. „Nikdy neza-
pomenu na strach, který jsme zažívali, když jsme neměli 
dát dětem co jíst. Obcházela jsem známé a  příbuzné 
s prosbou o pomoc, ale byli na tom stejně. Nechci už nikdy 
nic podobného zažít. I proto jsem využila příležitost, která 
přišla od dárců z Česka.“ Čtěte celý článek 

Dvě předčasně narozené hol-
čičky, které vážily 1,3 a 1,1 kilo- 
gramů, se narodily v  České 
nemocnici sv. Karla Lwangy 
v ugandském Buikwe. Kvůli po-
rodním komplikacím – prask-
nutí membrán a odtok plodové 
vody – přišly na svět císařským 
řezem. Na 9 dní byly umístěny 
do inkubátorů a napojeny na 
život zachraňující dýchací pří-
stroj CPAP, který nemocnice zís-
kala díky českým dárcům. 

29letá maminka Suzan Babirye nevě-
děla, že čeká dvojčata. To se v Ugan-
dě často stává u rodiček, které nedo-
cházejí na předporodní prohlídky. 
Nemocnice proto šíří osvětu a s mo-
bilní ordinací vyjíždí i do odlehlých 
venkovských oblastí, kde se věnuje 
těhotným ženám, dětem i chronicky 
nemocným. Paní Suzan je šťastná, že 
jsou její holčičky zdravé. „Děkuji vám
za pomoc. Zachránili jste to nejcenněj-
ší, co na světě mám,“ děkovala při od-
chodu z nemocnice lékařům. 

Prodej zelenIny Pomáhá rodIně 
užIvIt šest dětí

Již 226 drobných 
půjček pomohlo 
chudým rodinám 
v  Zambii.  „Náš mik-
rofinanční program 
je úspěšný díky to-
mu, že pečlivě  vybí-
ráme a  motivujeme 
uchazeče, kteří mají 
pro podnikání před-
poklady,“  vysvětluje 
Aleš Vacek, vedoucí 
zambijské charitní 

mise. „Rodiče musí mít již určité návyky a zkušenosti, aby 
svoje podnikání dokázali udržet.“

„Díky půjčce od Charity jsem začala pěstovat zeleninu, 
kterou prodávám na místním tržišti a do školní kuchyně,“ 
vypráví paní Cecilia, matka jedné z „adoptovaných“ 
studentek. „U pozemku je malá vodní nádrž a díky tomu 
máme i během období sucha vodu na zalévání. Každé 
ráno vstávám před pátou hodinou, můj den začíná zalé-
váním. A stejně tak i končí. Jsem šťastná, že se nyní doká-
žeme postarat o našich šest dětí. Děkuji vám za pomoc!“

Čtěte celý článek 

Nový začátek pro stovky ChudýCh rodiN
Díky štědrým dárcům z Česka pomáháme nejchudším lidem v Indii, Ugandě a Zambii najít nové zdroje 
obživy. Stovky rodin dokázaly zvýšit své příjmy a změnit život k lepšímu. 

sledujte nás také na sociálních sítích:
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Přístroj zakoupený díky českým dárcům 
oPět zaChraňoval životy

https://praha.charita.cz/pomoc-pro-stovky-chudych-rodin-pani-annamme-jsme-pomohli-stat-se-svadlenou/
https://praha.charita.cz/226-mikropujcek-pomohlo-chudym-zambijskym-rodinam-rozjet-drobne-podnikani/
www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/

