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Pomáhejte nám pomáhat!
Znamení lásky

V uplynulých dnech jsme měli možnost setkat se s novým arcibiskupem Janem Graubnerem, který zavítal na naše charitní setkání, aby
se s námi poznal a aby nás povzbu-

dil svými slovy. Učinil tak mimo jiné
citováním papežské encykliky, když
zdůraznil, že Charita má být znamením Boží lásky. Je to výzva pro
nás, zaměstnance, ale zároveň to
vnímám jako vyjádření toho, čím
žijete vy, kteří Charitu podporujete.
V Arcidiecézní charitě Praha
mám na starosti komunikaci s dárci a dobře vím, že osudy některých
z vás jsou skutečným znamením
Boží lásky. Umíte totiž dávat nezištně navzdory tomu, že jste často

Benefiční koncert
se sólisty Národního divadla
a Vladimírem Kořenem

Na benefičním koncertu Arcidiecézní charity Praha, který se
uskuteční 31. října v Obecním
domě, zazní v podání předních
interpretů finále Beethovenovy
9. symfonie s Ódou na radost.
Slavnostního uvedení koncertu
se ujme Vladimír Kořen.
Posluchačům se tradičně představí
Symfonický orchestr hl. m. Prahy

FOK, tentokrát pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera. Pražské
symfoniky doprovodí pěvecký sbor,
o němž se hudební znalci vyjadřují
jen v superlativech. Český filharmonický sbor Brno pod vedením
sbormistra Petra Fialy, oceněného
Českou biskupskou konferencí Řádem Cyrila a Metoděje, představuje nejen v českém, ale i světovém
kontextu absolutní špičku v oboru
sborového umění.
Sólisté Markéta Klaudová, Lucie
Hilscherová, Jaroslav Březina a Pavel Švingr patří k nejlepším a pro
jejich pěveckou virtuositu je do
operních rolí obsazuje Národní divadlo a další divadla a opery u nás
i v zahraničí.
„30. benefiční koncert bude po hudební stránce výjimečným zážitkem,“
slibuje ředitel Arcidiecézní charity
Praha Jaroslav Němec. „Má ale i další důležitý rozměr. Podpoří lidi v nouzi, kterých se na nás obrací stále více
a více.“ 

Vstupenky jsou v prodeji na www.praha.charita.cz/koncert
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sami zasaženi těžkým osudem. O to
víc si vážíme vaší podpory. Zvlášť
v dnešní době, kdy jsme paralyzováni strachem z budoucnosti.
Přeji nám všem, abychom byli
tímto znamením Boží lásky navzdory těžkostem, které musíme řešit. A těším se na setkání s mnohými
z vás na konci října na benefičním
koncertě v Obecním domě.
Marie Reschelová
komunikace s dárci

Krátce

Cenu Charity Česká republika obdrží v pátek 21. října dlouholetý ředitel Charity
Starý Knín pan Stanislav Žák.
Zpěvačka Lucie Bílá je prvním hostem nového podcastu
ChariTALK, který připravuje
Charita Česká republika. Více...
P. Marek Orko Vácha bude
hostem charitního Komunitního centra Zahrada (Tovární
2042, Vlašim) ve středu 19. října
od 19 hodin. Více... Svátek
patronky sv. Terezie z Lisieux
oslavili klienti a pracovníci Azylového domu v pražském Karlíně, který pomáhá lidem bez
domova.
Pod
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Pomoc poskytujeme
na základě sociálního šetření
zodpovědným dlužníkům,
kteří i přes snahu dluhy
splácet zůstávají dlouhé
roky i desetiletí v dluhové
pasti. Společně můžeme
změnit jejich životy.
Více informací 

Další lidé s mentálním postižením
najdou nový domov
V zahradní přístavbě libockého Domova svaté Rodiny bylo
v posledních měsících rušno.
V dosud nevyužitých prostorech
v prvním patře vybudovala Charita novou domácnost se šesti
lůžky pro lidi s mentálním postižením.
Nová domácnost je připravena
pro šest lidí. Tři z nich se v novém prostoru před několika dny
již zabydleli. Paní Zuzana, Hanka
a Hanička již v Domově několik
let žijí a tak mohly sledovat, jak
práce na nové domácnosti postupují. A nejen to. S přípravou

Sociální pracovnice Marie Kamínková (na snímku) se společně s klientkami paní Hankou a Zuzanou zapojila
do příprav nové domácnosti.

podle svých možností pomáhaly.
Pro další tři obyvatele bude prostředí úplně nové. Sociální pracovníci nyní vybírají z lidí, kteří o pobyt
v Domově projevili zájem a jeho
každodenní podporu potřebují.
„Obvykle o člověka s mentálním postižením pečují jeho rodiče do chvíle, kdy to z různých důvodů už není
možné. Bývá to těžký okamžik. Vědomí, že dávají své dítě do přátelského
prostředí s profesionální péčí, jim rozhodnutí usnadňuje,“ přibližuje Pavel
Kopka.
Čtěte celý článek 

Jaroslav Němec a Pavel Šimek
převzali papežské vyznamenání
převzali z rukou arcibiskupa pražského Jana Graubnera, který uvedl: „Jsem rád, že můžeme vyjádřit
vděčnost pracovníkům Charity, kteří
reprezentují ochotu přijmout Boží
lásku a nechat ji sloužit potřebným,
žít víru, že v potřebných vidíme samotného Krista.“

K mimořádné události v novodobé historii Arcidiecézní charity Praha došlo během letošní Národní
svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Papež František udělil Jaroslavu Němcovi, řediteli Arcidiecézní charity Praha, Řád sv. Řehoře
Velikého a Pavla Šimka, zástupce
ředitele, ocenil vyznamenáním
Pro Ecclesia et Pontifice. Ocenění

Requiem
za zemřelé

Čtěte celý článek 

Humanitární pomoc vystřídala
podpora při integraci

Arcidiecézní charita Praha
zve na dušičkovou mši svatou
v kostele Panny Marie Matky
ustavičné pomoci a sv. Kajetána,
která bude sloužena ve čtvrtek
3. listopadu od 17 hodin.

Zatímco v prvních týdnech
a měsících potřebovali ukrajinští uprchlíci humanitární pomoc, nyní směřuje naše podpora
více a více k integračním aktivitám.

Mše sv. bude sloužena za naše blízké, kteří
nás již opustili. V Arcidiecézní charitě Praha
je již tradicí slavit dušičkovou mši svatou také za zemřelé klienty Charity – za lidi chudé
a opuštěné, které Charita pochovala, protože neměli žádné příbuzné, i za ty, o které
v závěru jejich života Charita pečovala.

Dospělým pomáháme získat zaměstnání: Pořádáme kurzy češtiny
i rekvalifikační kurz a jsme nápomocni při jednání se zaměstnavateli. Pro děti organizujeme adaptační
skupiny a volnočasové kroužky. Nejúspěšnější jsou ty akce, kterých se
účastní společně ukrajinské a čes2

ké děti. Jednou z nich byl nedávný
výlet do ZOO.
Čtěte celý článek 
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Adopce na dálku® pomohly chudému
indickému chlapci k inženýrskému titulu
Kiran Fernandes z indické vesnice Arehalli byl přijat do programu Adopce na dálku® v roce
2007, když chodil do druhé třídy základní školy. Jeho rodiče
pracující jako námezdní dělníci neměli dostatek prostředků, aby mohli posílat děti do
školy.
Naštěstí přišla pomoc od pana Viktora ze Štěpánova, který chlapce
celých 15 let podporoval ve studiu.
Kiran byl vynikajícím studentem,
učivo si rychle osvojoval, pomáhal
i ostatním spolužákům.

2007

2022

„Jsem šťastný, že vás mohu informovat, že jsem ukončil diplomový kurz
v oboru inženýrství a nastoupil jako
stavební inženýr do nového zaměstnání,“ napsal „adoptovaný syn“ panu
Viktorovi letos v létě. „Bez vás bych to

nedokázal.“ Dětský sen stát se knězem sice doznal během studijních
let změn, ale dosažené vzdělání pomohlo nastartovat kariéru mladého
muže a vyhlídky na jeho budoucnost jsou více než příznivé. Jeho příjem 25 000 rupií měsíčně dovoluje
pomáhat rodičům i bratrovi. Kiran je
nesmírně vděčný a děkuje za dlouholetou finanční podporu, bez které
by jeho studijní úspěch nebyl možný. „Od chvíle, kdy jste mě přijal a začal
podporovat, odehrává se postupná
změna v mém životě i životě mé rodiny. Děkuji vám!“ vyznal se Kiran svému vzdálenému podporovateli. 

Aktivizační centrum pro chudé děti
v Taškentu funguje díky darům z Česka
Jak jsme vás informovali letos
v únoru, Arcidiecézní charita
Praha podpořila v Uzbekistánu
činnost aktivizačního centra pro
děti z chudých rodin, které na
faře v Taškentu provozuje kongregace Milosrdných sester svatého Vincence z Pauly.
Pomoc českých dárců
umožnila sestrám
vincentkám:
v ytvořit pro děti bezpečné
a podnětné zázemí,
podpořit jejich školní výuku
nákupem učebnic, školních
pomůcek a uniforem,
ulehčit život nemocným a postiženým, kterým sestry poskytly
zdravotní ošetření, léky, hygienické pomůcky a potravinovou
pomoc,
zakoupit invalidní vozík dívce
Miłance, aby mohla chodit do
školy a trávit čas s vrstevníky; do
té doby byla převážně upoutaná na lůžku.
Ředitelka centra, sestra Renata,
posílá poděkování: „Peníze, které
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jsme od vás dostali, jsme použili ve
prospěch lidí, kteří ve svých životech
čelí velkým těžkostem. Díky vaší
pomoci jsme jim poskytli přijetí, lásku
a naději. Kéž vám Pán žehná za vaši
dobrosrdečnost.“ 
Pomozte, aby aktivizační
programy pro děti
z nejchudších rodin
v Taškentu mohly
pokračovat. Pomoci
můžete darem na číslo
účtu 749011/0100,
variabilní symbol 20 400.

Řeholnice vystudovaly
díky českým dárcům. Budou pracovat jako
učitelky či zdravotní sestry
Díky programu Adopce na dálku® a podpoře dárců zakončilo
v Indii studium a formaci 9 novicek z misionářské kongregace
královny apoštolů (Missionary
Sisters of the Queen of Apostles).
Řádové sestry budou pomáhat
ve farnostech a pracovat jako
učitelky, zdravotní sestry či sociální pracovnice. Některé z nich
se chystají na misijní cestu do Evropy (Německa a Rakouska).
Bez podpory českých dárců by jejich
náročná cesta za posláním nemohla být uskutečněna. Svým laskavým

podporovatelům poslaly dívky dopisy se slovy díků. V jednom z nich
stálo: „Děkuji za péči a lásku, kterou

mi dáváte. Jsem vděčná, že jste mi pomohli vystudovat. Zůstanete navždy
v mém srdci a modlitbách!“ 

Ve dvanácti letech je „adoptovaný“ chlapec
z Ugandy nadějným svářečem

Deogracious, kterému všichni
říkají Deo, je žákem páté třídy
základní školy, kterou studuje
s podporou programu Adopce na
dálku®. Pochází z Ugandy, z chudé rodiny, která by chlapci nemohla zaplatit školní docházku.

O prázdninách se věnuje netradičnímu koníčku. Pomáhá v kovodílně. Dílna patří jednomu ze
sousedů, který je shodou okolností rovněž absolventem programu Adopce na dálku® – úspěšně
dokončil studium oboru svářeč
v Odborném učilišti v Malongwe.
V kovodílně začal Deo pomáhat v době pandemie, kdy byly
školy téměř dva roky uzavřené.
Jelikož je velmi zvídaný a šikovný,
neustále strýce Josepha, jak dnes
sousedovi říká, pozoroval, a ten
mu věnoval čím dál více své pozornosti. Deo už nyní ví, jak provádět měření kovů, řezání a ostření.
V dílně, kde se vyrábí dveře, okna,
kovové postele a všechny další
kovové výrobky, chce být jednou

Deo platným kolegou. Když se
ho zeptali na jeho vysněné povolání, nemohl odpovědět jinak:
„Chci se stát svářečem jako strýček
Joseph“.
Čtěte celý článek 

Sledujte nás také na sociálních sítích:
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