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Velká výročí

Letošní rok je pro nás rokem velkých 
výročí. Připomínáme si 30. výročí 
obnovené činnosti Arcidiecézní 
charity Praha. Současně se sociální 
prací v  pražské arcidiecézi začala 
Charita rozvíjet zahraniční spo-

lupráci. Po svém znovuzaložení  
v 90. letech se neobrátila jen s nata-
ženou rukou na západ, ale s vlastní 
pomocí se obrátila k  chudým ze-
mím. Program Adopce na dálku®, 
který letos slaví tři desetiletí, je nej-
déle fungujícím českým rozvojo-
vým projektem v zahraničí. 

Významné výročí slaví letos praž-
ské arcibiskupství. 1 050 let od jeho 
založení nám připomíná historické 
kořeny katolické církve v naší zemi 
i její péče o chudé a nemocné. Mi-
losrdná láska je totiž jedním z hlav-

ních pilířů církve. Dávno před za-
ložením Charity pečovali kněží ve 
farnostech i  řádové sestry a  bratři 
o chudé a nemocné. Zakládali dob-
ročinné spolky, ústavy, sirotčince, 
útulky, nemocnice či vývařovny.

Forma pomoci se za staletí v mno-
hém proměnila. Naše poslání přetr-
vává. Stáli jsme, stojíme a  nadále 
chceme stát na straně potřebných. 
Jsme vděčni, že v tomto úsilí nejsme 
sami, že nám pomáháte pomáhat!

Jaroslav Němec  
ředitel Arcidiecézní charity Praha
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Pomáhejte nám pomáhat!

Pomáhala lidickým ženám 
a hodovala s nepilem. 

Příběh z domova pro seniory

Paní Jindřiška žije v Domově pro 
seniory kardinála Berana, který 
provozuje Arcidiecézní charita 
Praha v Mukařově. V lednu osla-
vila 100. narozeniny! Pravidel-
ně ji navštěvuje její rodina. Má  
10 vnoučat a 13 pravnoučat. 

Svoji pracovní dráhu začala paní 
Jindřiška v Charitě. Psal se červenec 
roku 1945. Charita tenkrát sídlila ve 
Sněmovní ulici v Praze. Pracovníci 
vařili ve velkých kotlích jídlo a roz-

dávali potřebným potraviny a ob-
lečení. „Nejvíce pomoci přišlo z Ame-
riky. Bylo to nejen jídlo a šatstvo, ale 
pomohli nám zařídit také dvě lékař-
ské ordinace. Stály tam fronty lidí. 
Vzpomínám si také na balíčky z Fran-
cie, které jsme chudým rozdávali. Vá-
žily 5 kilo a byl v nich trvanlivý salám, 
konzervy, ale i cigarety,“ vypráví Jin-
dřiška. Ošacení a  konzervy vydá-
vala také lidickým ženám a lidem, 
kteří se vrátili z  Osvětimi a  jiných 
koncentračních táborů.

Další pracovní povinnosti ji za-
vedly do pohraničí, kde Charitě 
pomáhala založit dětský domov. 
Později pracovala v  Českém roz-
hlase, kde poznala řadu zajímavých 
osobností. Ráda vzpomíná na Fran-
tiška Nepila.

Recept na dlouhověkost paní 
Jindřiška nemá. „Brala jsem život 
tak, jak šel. Snažila jsem se vycházet 
s lidmi, pomáhala jim a nedělala si 
zbytečné problémy,“ říká na svůj věk 
vitální a silná žena.

Čtěte celý příběh 

 Mši svatou za oběti vál-
ky na Ukrajině a za mír bude 
v charitním kostele celebrovat 
Mons. Zdenek Wasserbauer. 
Více...  Připravujeme be-
nefiční koncert Angelica 
Girls’ Choir pod záštitou ma-
ďarského velvyslance, J. E. pa-
na Andráse Baranyiho. Více... 

 Obnova po zemětřese-
ní bude trvat nejméně 3 ro- 
ky, říká spolupracovnice Cha-
rity Česká republika v  Sýrii. 
Více...  Podcast ChariTalk 
představuje zajímavé osob- 
nosti nejen z Charity. Vyšel již 
11. díl. Více...

www.facebook.com/
praha.charita

www.instagram.com/ 
charitapraha

Sledujte náS 
také na

https://praha.charita.cz/pomahala-lidickym-zenam-a-hodovala-s-nepilem-pribeh-z-domova-pro-seniory/
https://praha.charita.cz/akce/svkajetan/
https://praha.charita.cz/akce/koncert-sv-kajetan/
https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/obnova-po-zemetreseni-bude-trvat-nejmene-3-roky-rika-spolupracovnice-charity-ceska-republika-v-syrii/
https://www.charita.cz/podcast-charitalk/
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Poslední žijící český stíhací pilot 
RAF, armádní generál Emil Bo-
ček, předal cenu „Morální auto-
rita“ Arcidiecézní charitě Praha. 
Z rukou p. generála ji v Arcibis-
kupském paláci při slavnostní 
ceremonii převzal Jaroslav Ně-
mec, ředitel Arcidiecézní charity 
Praha. Za 30letou práci ve pro-
spěch věřících občanů na Mora-
vě a ve Slezsku a za prosazování 
morálních a duchovních hodnot 
pak udělil cenu také pražské-
mu arcibiskupovi Mons. Janu 
Graubnerovi.

„Udělování této ceny se traduje od ro-
ku 2019, kdy byly oceněny významné 
osobnosti a organizace, které se pro 
nás staly přirozeným vzorem a mo-
rální autoritou, neboť ve své práci 
prosazovaly a prosazují odvahu, čest, 
vytrvalost, statečnost a spravedlnost 
a  dlouhodobě dosahují výborných 
pracovních výsledků ve prospěch 
občanů České a  Slovenské republi-
ky,“  představil cenu generál Emil 
Boček.

Čtěte medailonek oceněné 
Arcidiecézní charity 

Osmým rokem poskytuje Arci-
diecézní charita Praha  sociální 
asistenci krajanům žijícím v za-
hraničí, kteří se rozhodli přesíd-
lit zpět do Česka. Pomoc využila 
i paní Olha se svými čtyřmi dět-
mi. Do země svých předků pře-
sídlila z Oděsy v červenci 2020. 

České předky měl Olžin tatínek. 
Ráda vzpomíná i na babičku, kte-
rá každou sobotu vařila tradiční 
české jídlo. Sešla se vždy celá ro-
dina a probralo se úplně všechno. 
Občas zaslechla české slovíčko, že 
tímto jazykem nakonec bude mlu-
vit ona i její děti, ale ještě netušila.

Vystudovala vysokou školu, získa-
la titul inženýrka. S manželem při-
vedli na svět čtyři děti. „V Oděse jsem 

nikdy neměla opravdový domov. Byd-
leli jsme u tchýně,“ vzpomíná drobná 
dlouhovláska na život „před“ přesíd-
lením. Manželství se rozpadlo a ma-
minka tragicky zemřela. Olha zjistila, 
že má víc příbuzných a přátel v Čes-
ku, a tak začala uvažovat o radikální 
změně života. Čtěte celý článek 

V Česku našla domov a bezpečí. 
Příběh PřeSídlené krajanky Olhy

charita Starý knín 
oslavila 30. výročí 

Slavnostní mší svatou, kterou ce-
lebroval pražský arcibiskup Mons. 
Jan Graubner, oslavila Charita 
Starý Knín 30. výročí svého zalo-
žení. 

Knínská Charita patří v pražské 
arcidiecézi k největším profesio-
nálním oblastním Charitám. Po-
máhá zejména seniorům a rodi-
nám v nouzi. Její domácí zdravotní 
péče a sedm profesionálních so-
ciálních služeb slouží ročně více 
než 1 500 potřebným. 

Výstava zahájila 
oslavy 30 let 

charity beroun
Výstava v  centru Berouna pod 
Plzeňskou bránou mapuje nejen 
začátky péče o chudé v Berouně, 
ale i současné služby, které Charita 
na Berounsku poskytuje rodinám 
s dětmi, seniorům a osobám bez 
přístřeší. Zachycuje také akce, kte-
ré Charita Beroun pravidelně po-
řádá, a v neposlední řadě pomoc 
městu v době pandemie korona-
viru či pomoc uprchlíkům z Ukraji-
ny. Výstavu si můžete prohlédnout 
do konce května. Samotná oslava 
30 let Charity Beroun proběhne 
ve středu 3. května od 15.00 ho-
din v kostele sv. Jakuba v Berouně. 
Mši bude celebrovat arcibiskup 
Jan Graubner. 

Foto: Michal Bauer Pticen

arcidiecézní charita Praha 
převzala cenu 

„mOrální autOrita“ 

https://praha.charita.cz/arcidiecezni-charita-praha-prevzala-cenu-generala-emila-bocka/
https://praha.charita.cz/arcidiecezni-charita-praha-prevzala-cenu-generala-emila-bocka/
https://praha.charita.cz/v-cesku-nasla-domov-a-bezpeci-pribeh-presidlene-krajanky-olhy/
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30 let POmOci V zahraniČí: 
Připravujeme setkání se spolupracovníky

V dubnu 2023 proběhnou oslavy 
1050. výročí založení samostat-
né pražské diecéze. V  letošním 
roce si zároveň připomeneme  
30. výročí naší pomoci v zahra-
ničí.

Při této příležitosti přijede do ČR 
řada významných zahraničních 
hostů – biskupové z  Indie, Ugan-
dy a  Běloruska a  dále kolegové 
z naší ugandské pobočky Uganda 
Czech Development Trust. V neděli  
23. dubna 2023 odpoledne se  

uskuteční setkání zahraničních 
hostů s  dárci a  spolupracovníky 
Charity. Během setkání připome-
neme historii zahraničních roz-
vojových projektů, jejich začátky 
a proměny v uplynulých třiceti le- 
tech.

Čas a místo setkání budou 
upřesněny zájemcům 

registrovaným k účasti na 
e-mailové adrese  

pomocdozahranici@
praha.charita.cz. 

Gorreth s  francouzskou rodinou, 
u níž během stáže pobývala.

Gorreth pochází z malé ugand-
ské vesničky Katikamu. Její dět-
ství nebylo lehké, přišla o  oba 
rodiče a  vyrůstala u  babič- 
ky. 

V jednopokojovém domku žilo cel-
kem sedm lidí. Do programu Adop-
ce na dálku®  byla registrována 
v  roce 2007, kdy chodila do třetí 
třídy. Ve škole se jí vedlo velmi 
dobře, učení ji bavilo. A to natolik, 
že se po letech dostala na jednu 
z  prestižních univerzit v  Ugandě, 
kde dokončila bakalářská studia 
v oboru pedagogika francouzštiny 
a historie.

Do běloruského programu  Adop-
ce na dálku®  je zapojeno i 63 dětí 
z grodněnské diecéze. Díky finanč-
ní podpoře českých dárců ve výši 
1 550 EUR jsme žákům pomohli se 
školní výbavou. Druhé pololetí ve 
škole již budou absolvovat s nový-
mi batohy a  školními potřebami. 
Zbylo i na krabici sladkostí.

Anna Gonneker, koordinátorka 
programu v  Charitě Grodno, ří-
ká: „Děti i rodiče byli mile překvapeni 
a  nesmírně vděčni, když v  batozích 
našli i psací potřeby pro malé školá-
ky. Za poskytnutou částku jsme mohli 
nakoupit sešity, pera, tužky, gumy, 
ořezávátka, nůžky, voskovky, plastelí-
nu, barvy a penály.“ 

Osiřelá dívka byla díky svým stu-
dijním úspěchům vybrána jako 
jedna ze dvou studentů z celé ško-
ly a absolvovala jazykovou praxi ve 
formě dvoutýdenního intenzivní-
ho kurzu ve Francii. Tuto možnost 
dostalo jen osm studentů ze čtyř 
ugandských univerzit!

První cesta do zámoří přinesla 
řadu zážitků a zkušeností. „Bylo to 
něco neuvěřitelného. Poznat jinou 
zemi a jinou kulturu jako by člověku 
otevřelo oči. Dívám se teď i  na svůj 
život a  na moji rodnou zemi s  vět-
ším nadhledem,“ popisuje nadšeně  
Gorreth. 

Čtěte celý článek 

„adoptovaná“ Gorreth byla jedna z osmi, 
kteří dOStali tutO VýjimeČnOu šanci

Čeští dárci obdarovali 
bělOruSké děti z nízkOPříjmOVých rOdin

mailto:pomocdozahranici@praha.charita.cz
mailto:pomocdozahranici@praha.charita.cz
https://praha.charita.cz/adoptovana-gorreth-byla-jedna-z-osmi-kteri-dostali-tuto-vyjimecnou-sanci/
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Arpitha byla do programu Adop-
ce na dálku® přijata v roce 2008, 
když nastoupila do první třídy. 
Její tatínek byl námezdním děl-
níkem v zemědělství a maminka 
se doma starala o děti a domác-
nost. Poplatky za školné pro tři 
děti by rodina nedokázala za-
platit.

Arpitha si od malička přála být lé-
kařkou. Ve škole se učila velmi dob-
ře, trávila spoustu času v knihovně. 
Moc ji také bavil sport, nejvíce vo-
lejbal a tanec, kterým se věnovala 

ve svém volném čase. Deset let 
podporovala dívku na dálku paní 
Michaela z Ostravy. Když byla nu-
cena z finančních důvodů podpo-

ru ukončit, ujala se Arpithy paní 
Eliška z Prahy 6. Díky její podpoře 
dívka mohla dostudovat a obě se 
na konci loňského roku mohly spo-
lečně radovat z dosaženého vyso-
koškolského vzdělání. 

Nyní Arpitha pracuje v laborato-
ři lékařské fakulty a  je plně sobě-
stačná. Dokázala, jako řada dalších 
absolventek programu Adop-
ce na dálku®, svou píli a  schop-
nosti zužitkovat ve vysokoškol-
ském studiu a  splnit si svůj sen 
– jít za vysněnou kariérou v medi- 
cíně. 

Osmatřicetiletý Daniil pochází 
z běloruského venkova. Ve třech 
letech mu byla diagnostiková-
na spinální svalová atrofie. Od 
malička mu komplikovala život, 
v průběhu let bohužel stále více 
a více. V druhém ročníku střed-
ní školy musel přejít na domácí 
vzdělávání, protože pro něj bylo 
čím dál těžší se pohybovat. Dob-
ře se učil, matematika byla jeho 
oblíbeným předmětem, vynikal 
ve hře dáma.

Po devíti letech školní docházky ale 
přestal studovat úplně, nemoc mu 
nedovolila pokračovat. V 18 letech 
dostal přiznánu invaliditu I. stupně. 
Ve třiceti letech poznal milovanou 
ženu Elenu, přestěhoval se k ní do 
města a v roce 2015 se jim narodil 
syn Vladimir. Chlapec letos půjde 
do 2. třídy. Elena o  muže pečuje 

komu slouží naše 
mObilní POmOc v grodněnské diecézi? 

2008 2023

z chudé dívky laborantkou na lékařské fakultě. 
arPithě z indie POmOhl 

PrOGram adOPce na dálku

Daniil se synem Vladimirem a ředitelem Charity Grodno otcem Romanem 
Raczko

a  rodina žije skromně z Daniilova 
invalidního důchodu. Vzhledem 
k tomu, že bydlí ve 4. patře pětipat-
rového domu bez výtahu a rampy, 

je pro Daniila jedinou možností do-
stat se z bytu a do bytu v náručí své 
ženy.  

Čtěte celý článek 

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://praha.charita.cz/komu-slouzi-nase-mobilni-pomoc-v-grodnenske-diecezi/

