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Očima seniorů

Mám moc rád chvíle strávené s lid-
mi, pro které tu Charita je. Před pár 
dny jsem navštívil náš Domov pro 
seniory kardinála Berana v Muka-
řově. Nemusel jsem přitom řešit žád-
ný konkrétní úkol. Přijel jsem, abych 
mohl se seniory pobýt, popovídat 
si s nimi a také společně slavit mši 
svatou, která se v místní kapli pravi-
delně koná. Tato mše svatá byla vý-

jimečná. Sloužil ji otec biskup Karel 
Herbst a byl to den slavnosti Božího 
Těla a zároveň slavnosti sv. Lwangy 
a  druhů z  Ugandy. Oba svátky se 
naší Charity týkají. Vzpomněli jsme 
si také na našeho nedávno zesnu-
lého spolupracovníka, arcibisku-
pa Cypriana Lwangy z  ugandské 
Kampaly.

Dodnes cítím radost, když na toto 
milé setkání vzpomenu.

Znovu jsem si uvědomil, jak důle-
žité je vnímat, že klient Charity není 
jen osoba, které zajišťujeme ubyto-
vání, pomoc při podávání jídla a při 
úkonech osobní hygieny či pomoc 
při uplatňování oprávněných zá-
jmů (jak nám ukládá vyhláška). 

Klient je především člověk. Je to 
lidská bytost se svými tužbami, ra-
dostmi i obavami. Naplněním jeho 
fyzických a sociálních potřeb naše 
práce nekončí. V našich domovech 
vytváříme prostředí, v němž člověk 
cítí přijetí a kde může také naplno 
prožívat svou víru.

Chci se do Domova pro senio-
ry v  Mukařově vracet častěji. Chci 
vidět očima seniorů, jak se tu žije. 
Chci mít jejich potřeby v  myšlen-
kách, až budu činit rozhodnutí, kte-
rá se Domova dotýkají.

Přeji vám krásné léto a  šťastný 
návrat z cest,

Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

KrátceKrátce

Arcidiecézní charita Praha roz-
šířila program Adopce na dál-
ku® do běloruského teologické-
ho semináře. Čeští dárci mohou 
nově podpořit běloruské boho-
slovce v jejich studiu.

Jediný katolický teologický semi-
nář v Bělorusku se nachází ve měs-
tě Grodno. Škola nedostává žádné 

Podpoříme studium 
bOhOslOvců v bělorusku

finanční prostředky od státu. Je 
podporována finančními a věcný-
mi dary farníků a místních i zahra-
ničních dárců. „Formování studentů 
je duchovním procesem, přesto je tře-
ba jej materiálně zajistit,“ říká rektor 
semináře otec Vitalij. „Je nemožné 
zajistit chod semináře pouze z neděl-
ních sbírek věřících.“

Čtěte celý článek 

  Český rozhlas se v pořadu 
Vertikála věnoval programu 
Adopce na dálku® bělorus-
kých bohoslovců. K  poslechu 
je v archivu pořadu od 18. mi-
nuty.  Více...  ČT Art odvy- 
sílá v  pondělí 21. června od 
20.15 hodin benefiční koncert 
ZUŠ Open na podporu Porad-
ny Magdala.   15. štafetová  
pouť po stopách kněze Petra 
připomněla eucharistický zázrak 
z 13. století, na jehož památku sla-
víme „Boží tělo“. Na facebooku 
akce více...  Členství v plat-
formě VOICE přijala Charita 
Česká republika. Platforma za- 
střešuje evropské neziskové 
organizace pomáhající při 
humanitárních katastrofách. 

  Připomněli jsme si Světo-
vý den proti dětské práci. Po-
čet pracujících dětí v rozvojo-
vých zemích je stále alarmující.  
Více...

https://praha.charita.cz/cesti-darci-mohou-na-dalku-podporit-studium-bohoslovcu-v-belorusku/
https://plus.rozhlas.cz/ani-sexualni-vychova-nevymyti-predatorske-chovani-nauci-nas-ale-mluvit-s-obetmi-8505720#dil=1
https://www.facebook.com/prahaorvieto
https://www.facebook.com/prahaorvieto
https://praha.charita.cz/adopce-na-dalku-pomaha-odstranovat-detskou-praci/


Pomáháme krajanům zAčít nOvý živOt 
Česká kultura je součástí jejich 
identity. Předávali ji z generace 
na generaci, ačkoli žili tisíce ki-
lometrů daleko od české vlasti. 
Teď se do ní vracejí. Očekávají 
lepší budoucnost a  chtějí být 
české společnosti užiteční. 

V návratu jim pomáhá Arcidiecéz-
ní charita Praha. Od roku 2015, kdy 
přicestovali první krajané, poskytla 
asistenci 1 790 lidem.

Pomoc Charity využila také ro-
dina 37letého Pavlo Losa. Pavlo je 
potomek Čechů, kteří se na konci 
19. století vystěhovali kvůli obživě 
a zemědělské půdě daleko na vý-
chod. Pavlova žena Olha je stoma-
toložka. Díky její kvalifikaci se usa-
dili v malém městečku na severní 
Moravě, kde dlouho chyběl zubní 
lékař. 

Čtěte celý příběh 

Talentovaná nevidomá klavíris-
tka Ráchel Skleničková má za 
sebou řadu hudebních úspěchů. 
Vystupovala například na Praž-
ském jaru, získala ocenění na 
prestižních soutěžích, zpívala 
s Meky Žbirkou či Tomášem Klu-
sem. Nyní potěšila svou hudbou 
i obyvatele Domova pro seniory 
kardinála Berana. 

  Co vám přináší vystoupení 
v domovech seniorů?
Baví mě emoce těch lidí. Já dám 
energii jim, oni mně ji vrací. Díky 
nim neztrácím nadšení pro svou 
práci, pro hudbu obecně. Takovéto 
charitativní koncerty doporučuji 
všem profesionálním hudebníkům, 
aby si připomněli nadšení, které 
hudba přináší jejich posluchačům. 
Se sborem Gabriel jezdíme za seni-
ory pravidelně a baví nás to.

  Jaký máte vztah konkrétně 
k Domovu seniorů v Mukařově?

V Domově pracuje manželka naše-
ho basisty, takže jsem sem v minu-
losti často jezdila na zahradní slav-
nosti. V jedenácti letech jsem tady 
poprvé zkoušela hrát na akordeon. 
Se sborem pravidelně přijíždíme 
na předvánoční koncerty. Sólově 

Čestné ocenění „Blanický rytíř“ 
získala Miluše Slunečková, 
spoluzakladatelka Charity Vlašim 
a  dlouholetá koordinátorka 
Tříkrálové sbírky na Vlašimsku 
a Podblanicku. Uznáno bylo její 

zakladatelka charity vlašim získala 
Ocenění blAnický rytíř 

tu ale dnes vystupuji teprve po-
druhé.

  Jaké to je být profesionální 
hudebnicí bez zraku?
K hudbě potřebujete hlavně sluch 
a  hmat. Bez zraku se obejdete, 
i když to vyžaduje hodně úsilí. Za-
hraju i těžké skladby, ale potřebuju 
na to 2x víc času než vidomý pro-
fesionální klavírista. A na rozdíl od 
něj já musím hrát zpaměti. Mám do 
budoucna spoustu nápadů, baví 
mě například kombinovat vážnou 
hudbu s blues.

  Z čeho čerpáte radost?
Kromě hudby se učím cizí jazyky, rá-
da cestuji a poznávám nové kultury, 
sportuji, a občas si zahraju počítačo-
vé hry. Hudbu mám spojenou s du-
chovnem. Mám pocit, že Boha žiju 
a že hudbou otevírám ventilek z ne-
be a předávám lidem Boha ze shora. 
Doufám, že když mě někdo poslou-
chá, tak povzbuzuji jeho duši. 

Otevírám ventilek z nebe

celoživotní dílo v oblasti chari-
tativní činnosti, vzdělávání mlá-
deže a  udržování křesťanských 
hodnot. Gratulujeme!

Více informací 

2

https://praha.charita.cz/vraci-se-do-vlasti-svych-predku-arcidiecezni-charita-krajanum-pomaha/
https://vlasim.charita.cz/clanky/oceneni-blanicky-rytir-pro-spoluzakladatelku-farni-charity-vlasim/
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Je posedlá duchy Předků, tvrdili rodiče 
o hiv pozitivní dcerce. 

POmOhlA Až česká nemOcnice

V těchto dnech zpracováváme v na-
šem Centru zahraniční spolupráce 
závěrečnou dokumentaci absol-
ventů programu Adopce na dálku® 
v Ugandě. Máme velkou radost, že se 
začíná zvyšovat procento těch, kteří 
dokončí nejen základní a  střední 
školy, ale hlavně profesní kurzy 
a bakalářské programy. Těch posled-
ně jmenovaných bylo v  akademic-
kém roce 2020/2021 již 21. Jsou mezi 

nimi učitelé, zdravotníci, inženýři, 
účetní, ale také módní návrhářka či 
specialista na rozvojovou pomoc.

Studenti se v dopisech rozloučili 
se svými dárci. „Podporovali jste mě 
od 3. třídy základní školy dodnes, kdy 
jsem úspěšně dokončila výuční kurz. 
Bez Vás bych to nedokázala. Vaše 
pomoc změnila můj život,“ napsala 
jedna ze studentek svému „adop-
tivnímu rodiči“. 

dárek 
běloruským 

dětem 
k svátku

U  příležitosti Mezinárodního 
dne dětí vyrazily děti z progra-
mu Adopce na dálku® z postav-
ského regionu na celodenní 
výlet do měst Grodno a Gervia-
ty. Poznávaly historické památ-
ky – navštívily mj. neogotický 
kostel Nejsvětější Trojice v Ger-
vyatech, který je nazýván „bě-
loruským Notre Dame“ a podle 
řady průzkumů je považován za 
nejkrásnější kostel v Bělorusku. 
Kromě toho se děti bavily v zá-
bavním parku, kde se poprvé 
svezly na ruském kole. Exkurze 
byla po roční pauze způsobené 
pandemií covid-19 první větší 
hromadnou akcí, kterou naše 
děti mohly absolvovat. 

Když se před pěti lety narodila, 
byla dvojčátka zcela zdravá. Ro-
diče holčičkám dali jména Naka-
to a Wasswa. Dnes jim je pět let. 
Nakato je HIV pozitivní. Naka-
zila ji matka při kojení. Wasswa 
mateřské mléko odmítla již ve 
třech měsících, proto se nákaze 
vyhnula. 

Ošklivé příznaky přisuzovali rodiče 
tomu, že jejich holčička byla „oča-

rovaná“ nebo „posedlá duchy 
předků“. Neproškolený personál 
v  různých zdravotních střediscích 
a léčitelé, ke kterým Nakato vodili, 
jim neuměli pomoci. Ta přitom už 
neměla ani sílu se najíst. 

Teprve v České nemocnici Karla 
Lwangy se začalo blýskat na lepší 
časy. V nemocnici, kterou podporu-
jí čeští dárci, je právě HIV/AIDS jed-
ním z nejčastějších onemocnění. 

Čtěte celý článek 

vaše pomoc změnilA můj život

https://nemocniceuganda.cz/pribeh/je-posedla-duchy-predku-tvrdili-rodice-o-hiv-pozitivni-dcerce-pomohla-az-ceska-nemocnice/
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Pan František zůstane v  našich 
srdcích a  modlitbách. Patřil 
k těm obyčejně neobyčejným li-
dem, kteří nás dokáží inspirovat. 

V  lednu roku 2008 zaslechl infor-
maci o programu Adopce na dál-
ku®, a jelikož bydlel nedaleko kan-
celáře v  Londýnské ulici, vypravil 
se rovnou k nám, aby vše viděl na 
vlastní oči. Vybíral tehdy z pěti dětí 
a volba padla na osmiletého Mula-
niho, klučíka z Ugandy, který už ve 
školce četl a chtěl se stát učitelem. 

Pan František s  obrovským zá-
jmem a péčí sledoval studijní po-
kroky Mulaniho, naprosto precizně 
ovládl podrobnosti školního systé-
mu v Ugandě, strukturu klasifikace 
i zkoušek. Chlapce ve svých dopi-
sech povzbuzoval, těšil se z každého 
vysvědčení, která pečlivě uchovával. 

Na podzim roku 2020 však pan 
František prodělal mozkovou mrt-
vici a ta bohužel velice silně pod-
lomila jeho zdraví. Následovala 

Vaše mimořádné dary přinášejí 
radost rodinám dětí z  programu 
Adopce na dálku®. Nejčastějším 
příspěvkem jsou domácí zvířata. 
Přinášejí chudým rodinám nejen 
pravidelný přísun potravy, ale i  fi-
nanční příjem z prodeje produktů 
a  mláďat. „Podporuji vzdělání malé 
Deziranty v Ugandě. Loni jsem rodi-
ně poslala mimořádný příspěvek na 
pořízení kozy. Děvčátko jí dalo jméno 
Kirabo, což znamená dárek,“ vypráví 
Kamila Gelbičová, pracovnice Cen-
tra zahraniční spolupráce. „Letos 
o Velikonocích jsem poslala další mi-
mořádnou finanční pomoc a rodina si 

Pan František myslel na ugandského chlapce 
ve své závěti – zAPlAtí mu studium

nemocnice, léčebna dlouhodobě 
nemocných a  hospic. Je neuvěři-
telné, že v  tak náročném období 
pan František nepustil svou adop-
ci z hlavy, ba naopak. V posledním 
pořízení na svého Mulaniho neza-
pomněl – synovec pana Františka 
bude spravovat fond s padesáti tisí-
ci korunami, ze kterých bude chlap-

ci hrazeno následné vysokoškolské 
studium. Pan František nikdy nepo-
chyboval, že chlapec studia mik-
rofinancí opravdu zvládne a dosa-
žené vzdělání pomůže ke změně 
životních podmínek celé rodiny. 

Kamila Gelbičová
program Adopce na dálku®, 

Arcidiecézní charita Praha

rOdinA bude mít nA nOvOu střechu
pořídila další kozu a dvě slepice. O zví-
řata se příkladně starají a plánují do 
budoucna prodej kůzlat. Za získané 
peníze plánují opravit střechu.“  

POKuD BySTE CHTělI 
„SVýM“ DěTEM 

POSKyTNOuT PODOBNý DAR, 
prosím kontaktujte nás 

na tel. 224 246 573 
a 737 280 641 

nebo e-mailem na 
pomocdozahranici@

praha.charita.cz.

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

