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Kultura dávání

Začátek ledna, doba povánoční-
ho útlumu, kdy si mnoho lidí bere 
dovolenou a odjíždí na hory, není 
pro nás v  Charitě odpočinkovým 
obdobím. Právě naopak. Vrcholí 

několikaměsíční přípravy a  tisíce 
dobrovolníků vycházejí do ulic, 
navštěvují domácnosti a přinášejí 
lidem tříkrálové poselství.

Tříkrálové žehnání lidských příbyt-
ků a projevená solidarita s potřeb-
nými vycházejí z prastaré křesťanské 
tradice. Pro svátek Tří králů je cha-
rakteristická kultura dávání. V mno-
ha zemích je vánoční obdarovávání 
spojeno právě s tímto svátkem. 

Tříkráloví koledníci – malé děti, 
mládež i dospělí – letos opět nabíd-

li veřejnosti možnost být součástí 
široké charitní pomoci. Tato mož-
nost pokračuje i v těchto dnech, jak 
se dočtete na stránkách Bulletinu. 

Děkujeme všem, kteří se do sbírky 
zapojili a věnovali jí svůj čas, své pro-
středky a své srdce. Vaše pomoc je 
právě v dnešní době tolik potřebná!

S poděkováním za vaši pomoc
Pavel Šimek

zástupce ředitele 
Arcidiecézní charity Praha 
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Pomáhejte nám pomáhat!

 Chystáme Společenský 
večer a ples Charity. Více...

 Taxík Maxík, zvýhod-
něnou dopravu pro seniory 
a  lidi s  handicapem, bude 
nově provozovat Charita Pří-
bram.  Nové zastřešené 
sezení vybudovala Charita 
Vlašim v  zahradě svého ko-
munitního centra. Prostor 
je vhodný pro konání ne-
formálních akcí a  využijí jej 
i  klienti Charity, pro které 
bude otevřeno každý všed- 
ní den.  Štědrovečerní 
pokrm a vánoční dárky při-
pravili v Azylovém domě sv. 
Terezie dvěma stovkám lidí 
v nouzi.  Děkujeme hote-
lu Hilton za dar dek, povle-
čení a  dalších lůžkovin pro 
náš Azylový dům sv. Terezie. 
Lidem bez domova navíc 
připravil 50 porcí guláše, 
které přišel podávat osobně 
ředitel Hiltonu pan Micha-
el Specking.  „Mám jen 
to, co jsem rozdal druhým 
z lásky k Bohu,“ říká ve svém 
tříkrálovém poselství praž-
ský arcibiskup Jan Graubner.  
Více...

TříKrálová naděje 
pro lidi v nouzi

Koledníci v  královských pláštích 
a  s  korunkami na hlavách obešli 
v  uplynulých dnech celou zemi. 
Šířili mezi lidmi radostné poselství 
o narození Spasitele. Zpívali koledy 
a  rozdávali drobné dárky, křídou 
psali nad dveře požehnání a  do 
zapečetěných pokladniček vybí-
rali peníze na pomoc lidem, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci. Do 
nejrozsáhlejší sbírkové akce v Čes-
ké republice se zapojily desetitisíce 
dobrovolníků, kteří tak navázali na 
starodávný lidový obyčej tříkrálové 
koledy.

„Děkujeme dárcům za pomoc,“ 
vzkazuje Jaroslav Němec, ředitel 
Arcidiecézní charity Praha. „Výtěžek 
sbírky je nepostradatelný pro tisíce 
lidí v nouzi, kterým pomáhají profesi-
onální sociální služby Charity.“ 

Tříkrálovou sbírku 
je možné podpořiT i nadále 

číslo sbírkového účtu: 66008822/0800
variabilní symbol: 777910099
nebo online na www.trikralovasbirka.cz

QR kód 
pro rychlou platbu:

https://praha.charita.cz/akce/ples/
https://praha.charita.cz/poselstvi-prazskeho-arcibiskupa-k-trikralove-sbirce/
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jak pomůže TříKrálová sbírKa 
v pražsKé arcidiecézi

Výtěžek sbírky podpoří profesi-
onální sociální služby na pomoc 
seniorům, rodinám v  tísni 
a  lidem na okraji společnosti. 
Pomůže s  provozem azylových 
domů, domovů pro seniory 
a  center pro lidi bez přístřeší. 
Charitní pečovatelské služby 
pomohou díky ní seniorům 
v jejich domácím prostředí.

Nepostradatelný je její výtěžek ve 
službách, které na svůj provoz ne-
získávají žádnou veřejnou dotační 
podporu, například charitní šatníky 
pro sociálně slabé. Tříkrálová sbírka 
pomůže s provozem hned několika 
šatníků: v Benešově, Praze-Čakovi-
cích, Praze-Modřanech a Kladně.

Díky Tříkrálové sbírce mohou 
Charity rozjet i  nové projekty. 
A  mnohdy jde o  dofinancová-

ní velkých investičních akcí, jako 
je  výstavba Komunitního centra 
sv. Anežky, které chystá Arcidiecéz-
ní charita Praha v Londýnské ulici 
v Praze 2 nebo sociální byty v obci 

Uhy, kde staví Charita Kralupy nad 
Vltavou.

Kompletní přehled 
záměrů Tříkrálové sbírky 

do centra prahy  
se po dvou leTech 

vrátil Tříkrálový průvod 
Na svátek Tří králů prošel centrem 
Prahy průvod v  čele s  třemi králi 
na velbloudech. Z Malostranského 
náměstí putoval přes Karlův most 
až na Staroměstské náměstí, kde 
se králové poklonili nově naroze-
nému Ježíškovi a  předali mu své 
dary. Průvod přilákal tisíce lidí, Pra-
žanů i turistů. V závěru zazněla Čes-
ká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
v  podání Svatojakubského sboru 
a orchestru a sólistů Národního di-
vadla pod vedením Jana Rezka. 

Děkujeme dárcům, kteří vysly-
šeli naši  adventní výzvu  a  ob-
darovali o  Vánocích lidi, kteří 
se nacházejí v  tíživé životní si-
tuaci. Díky vašim darům ve vý-
ši 309 885 korun jsme rozdali  
914 praktických dárků.

Potřebným lidem dárci nejčastěji 
darovali potravinový balíček. Na 
nákup potravin mohla Arcidiecéz-
ní charita Praha díky ochotným 
dárcům využít 159  617 korun. 
K tomu přidala výtěžek z nedávné 
Sbírky potravin.  Potravinový balí-
ček tak mohlo před Vánoci dostat  
498 rodin.

Jednou z  nich byla paní Iveta, 
maminka tří dětí. Nejčastěji mají 
na talíři špagety s kečupem, čočku, 
brambory na paprice nebo „chu-
dé“ rizoto, tedy rýži s fazolemi. Vy-
užívají proto potravinovou pomoc 
od Arcidiecézní charity Praha. Z té 
si kromě trvanlivých potravin od-
nášejí i pleny, sunar a příkrmy pro 

batolata.  „Jsme na všechno sami 
a o pomoc se můžeme obrátit jen na 
Charitu, jsme za to vděční,“ říká paní 
Iveta.

Teplé oblečení podpořili dárci 
částkou 68  180 korun. Zásobová-
ním, tříděním a distribucí obleče-
ní se v  Arcidiecézní charitě Praha 
zabývají pracovníci charitního 
šatníku v Pernerově ulici (na sním-
ku). „Jen během adventu využilo náš 
šatník 215 osob,“ informuje sociální 
pracovnice Lucie Pavlovcová. 

Čtěte celý článek 

dárci byli o vánocích štědří 
k lidem v nouzi

https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti
https://praha.charita.cz/darci-byli-o-vanocich-stedri-k-lidem-v-nouzi/
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rozdávali jsme vánoční dárky 
„adopTovaným“ děTem

Jménem „adoptivních rodičů“ 
dostaly všechny děti, které pod-
porujeme ve vzdělání, praktický 
vánoční dárek. Rozdávání dárků 
je pro děti oblíbenou akcí, na 
kterou se těší celý rok.

Dětem a jejich rodinám v Ugandě 
jsme nadělili povlečení. Může se to 
zdát překvapivé, ale ugandské dě-
ti mají z praktických dárků velkou 
radost. Spolu s  povlečením jsme 
dětem rozdali učebnice a sešity do 
nového školního roku, který začne 
na konci ledna. I za ně mohou být 
studentky a studenti vděční svým 
„adoptivním“ rodinám v Česku.

V  Indii jsme nadělili nové bato-
hy, penály, deštníky, nádobí, oble-
čení a další dárky. Zambijské děti 
dostaly nové batohy, prášek na 
praní a mýdlo. Starší děti pak ještě 
povlečení. Vánoční slavnost byla 
spojena s dobrým obědem a pře-

dáním ocenění nejlepším žákům. 
Na programu byla i  přednáška 
zaměřená na nebezpečí drogové  
závislosti. 

Všichni posílají do Česka srdečné 
pozdravy a slova díků. Ta vyjádřily děti 
i v dopisech, které dostali dárci o Vá-
nocích do poštovních schránek. 

Závěr loňského roku zpříjemnila kli-
entům Domova pro seniory v bělo-
ruském Krasnopoli nadílka z Česka 
v hodnotě 1 500 EUR. Stejně jako 
vloni jsme těmto opuštěným lidem 
darovali jak osobní balíček, tak no-
vé vybavení domova. Dámy dosta-
ly nové teplé župany, pánové ko-
šile. Pro domov jsme pořídili nové 
nádobí a přenosné radiátory, které 

v zimních měsících pomohou re-
gulovat teplotu v pokojích. 

Děkujeme vám za pomoc 
pro seniory v Bělorusku. Jejich 
vděčnost je největší odměnou 

za vaši laskavost a štědrost. 
Vaše dary můžete posílat 

na číslo účtu 749011/0100, 
variabilní symbol 20570.

Pět dívek z křesťanské komunity 
v Albánii provázíme vysokoškol-
ským studiem, které by si bez 
naší finanční podpory nemohly 
dovolit. Dívky studují třetím, zá-
věrečným rokem. „Naši poslední 
finanční podporu využijí dívky na 

úhradu zápisného a  ubytování 
v místě studia,“ upřesňuje Jaroslav 
Němec, ředitel Arcidiecézní cha-
rity Praha. 

V poslední sbírce na pomoc al-
bánským studentkám se sešlo 63 
tisíc korun. „Během ledna mohou 

dárci tuto sbírku ještě podpořit na 
účtu 749011/0100, variabilní sym-
bol 20300, poté celkovou částku 
pošleme do Albánie, aby dívkám 
umožnila studium dokončit,“ infor-
muje Jaroslav Němec. 

Více o pomoci v Albánii 

o vánocích jsme nezapomněli 
na opušTěné seniory v bělorusKu

závěrečný rok studia „našich“
albánsKých vysoKošKolačeK 

https://praha.charita.cz/adopce-na-dalku-v-albanii-podpori-vysokoskolaky/
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sledujTe nás Také na sociálních síTích:

Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, bulletin@praha.charita.cz. Vychází 11x ročně. 
Předešlá vydání Bulletinu najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin.

Dva konkrétní projekty podpoří 
letošní Tříkrálová sbírka v pražské 
arcidiecézi. Centrum pro děti 
ulice v  uzbeckém Taškentu (na 
snímku) jsme podporovali již bě-

z chudého chlapce stavební inženýr: 
díKy vzdělání jsem jiný člověK

Aktuálně 

ze Zambie

Z  řad zambijských „adopto-
vaných“ studentů vzešel dal-
ší úspěšný absolvent. Chlapec 
s křestním jménem King byl do 
programu Adopce na dálku® 
vybrán v roce 2008. Tehdy chtěl 
být pilotem. Do oblak sice ne-
vzlétne, ale jeho píle ho vynesla 
k vysokému cíli. 

Dne 11. listopadu 2022 potvrdila slav-
nostní promoce mé vysokoškolské 
vzdělání v oboru stavební inženýr. Za 
bakalářský diplom vděčím Bohu, že 
mi skrze program Adopce na dálku® 
umožnil dosáhnout úspěchu, který 
se zdál být nedosažitelný. Vzdělání 
mi rozšířilo obzory, vidím svět z  jiné 
perspektivy. Jsem jiným člověkem – 
kromě odborných znalostí jsem se 

desetina výtěžku Tříkrálové sbírky 
pomůže v zahraničí

logickou pomoc, kterou sestry 
dětem poskytují. Sestry chtějí děti 
ze sociálně slabých rodin navrá-
tit zpět do společnosti, ze které 
byly z  důvodu chudoby vylou- 
čeny. 

Novým projektem je pomoc 
obětem domácího násilí a chu-
dým rodinám s  dětmi v  Biške-
ku v  Kyrgyzstánu. Ve spolupráci 
s Charitou Kyrgyzstán podpoříme 
jejich  odborníky zabývající se so-
ciální prací, psychologií, psycho-
terapií a  právním poradenstvím. 
Dále podpoříme projekty, které 
se věnují  obětem domácího ná-
silí  a  zneužívání. Pomůžeme jim 
zajistit ubytování, stabilizovat 
se a  zorientovat v  těžké životní  
situaci. 

naučil disciplíně, odolnosti a vytrva-
losti. 

Ve vzdělávání chci pokračovat 
v  dvouletém inženýrském studiu. 
Budu nyní studovat dálkově, což mi 
umožní během studia pracovat a zís-
kat praxi. Bude to dřina, ale jsem na 
ni připraven. Přihlásil jsem se na stáž 
do firem, které staví ocelové skelety 
budov, ocelové mostní konstrukce 

a dálniční infrastrukturu. Na tuto od-
bornost se chci dále specializovat. 

Z celého srdce děkuji panu Řeháč-
kovi za podporu, kterou mi dlouhá 
léta, od roku 2008, poskytuje. Nikdy 
nepřestanu být vděčný. Během vyso-
koškolského studia jsem se snažil být 
co nejvíce závislý sám na sobě. Pořídil 
jsem si tiskárnu a  nabízel ostatním 
studentům služby jako kopírování, 
tisk a skenování. Jednou za čas jsem 
zajel do hlavního města, kde jsem 
nakoupil drobnou elektroniku (USB 
disky, baterie do mobilů, sluchátka, 
kabely) a prodával je ostatním. Nyní 
mě čeká práce, kde zužitkuji své od-
borné znalosti. Těším se na to!

King Bisanka 
19. prosince, Zambie

hem uplynulého roku. Ve spolu-
práci s místním biskupem a kong-
regací Milosrdných sester svatého 
Vincence z  Pauly financují čeští 
dárci materiální, sociální i psycho-

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita
https://www.instagram.com/charitapraha/

