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Krátce

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Zvládnu to? 
Tuto otázku si klade-
me v  nejrůznějších 
životních situacích. 
Při narození dítě-
te, vstupu do prá-
ce, do manželství. 

A  zvlášť naléhavou se nám pak 
stává, když někdo z  našich blíz-
kých onemocní demencí. Ztrácíme 
jistoty normálního života a  vstu-
pujeme do velmi nejasného světa, 
ke kterému nemáme jednoduchý  
klíč.

Není divu, že dostáváme strach. 
Strach z neznámého a s ním i po-
chyby, jestli obstojíme. Zdá se nám, 
že život tak, jak jsme ho doposud 
žili, skončil. Už žádné dovolené či 
návštěvy kin a  divadel. A  tehdy 
naléhavě potřebujeme informace 
a zkušenosti těch, kteří již kus této 
cesty prošli. Potřebujeme mít od-
borné informace, ale také naději, 
že vše nemusí být tak zlé, jak se na 
začátku zdá. Společenství, ve kte-
rém můžeme komunikovat radosti 
a strasti každého dne a zažít něco 
jako spolunesení našeho břemene.

Jsem ráda, že se nám takové spo-
lečenství podařilo vytvořit a že vám 
můžeme nabídnout účast na pra-
videlných setkáváních pečujících 
o  lidi s  demencí, “Hovory D“. Přes 
nelehké téma zažíváme společně 
radost a naději. 

Slovy apoštola Pavla: „ Bůh je 
věrný: nedopustí, abyste byli podro-
beni zkoušce, kterou byste nemohli 
vydržet, nýbrž zkouškou vám při-
praví i  východisko a  dá vám sílu, 
abyste mohli obstát.“ 

Ivana Otřísalová, ředitelka 
Domova se zvláštním režimem

Číslo 3
15. března 

2019

V Kolíně vznikne 
nové Komunitní centrum

Základní kámen nového komu-
nitního centra v Kolíně požehnal 
v polovině února biskup Zdenek 
Wasserbauer. Nové centrum by 
mělo být postaveno do konce 
tohoto roku a bude sloužit potře-
bám Farní charity Kolín a místní 
farnosti, ale i  široké veřejnosti. 
Nové zázemí pro své akce zde na-
jdou charitní služby, jako Dobro-
volnické centrum pro seniory, kde 
školí ochotné lidi, kteří pomáhají 
seniorům a tráví s nimi čas, či Ro-
dinné centrum sv. Zdislavy, které 
pomáhá rodinám v krizových si-
tuacích. Více informací 

Přejeme vám požehnanou postní dobu, 
srdce otevřené pro půst, modlitbu, almužnu 

a milosrdenství vůči těm, kdo žijí v hmotné, mravní a duchovní bídě. 

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (srov. 2 Kor 8,9)

Setkávání pečujících
 v Praze-Barrandově
 v Praze-Stodůlkách 
 ve Vlašimi

 Zveme vás na vystoupení 
mezinárodního flamencové-
ho souboru Virginie Delgado. 
Benefice se koná ve čtvrtek  
25. dubna 2019 od 19 hodin 
v Kulturním domě Plzeňka v Be-
rouně a podpoří konto Dobré 
vůle Charity Beroun. Více… 

 Ve čtvrtek 21. března od  
14 hodin proběhne v  Soko-
lovně v  obci Libiš 12. setkání 
klientů a  přátel Farní charity 
Neratovice.  Hostem pořadu 
Hovory Českého rozhlasu byl 
Stanislav Fiala z Azylového do-
mu sv. Terezie. Jak se změnila 
situace lidí bez domova a  jak 
jim Charita pomáhá, si můžete 
poslechnout v archivu vysílání. 
Více…

https://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?p=ivana-otrisalova
https://kolin.charita.cz/komunitni-centrum-zalabi/vystavba-komunitniho-centra-na-zalabi-zahajena/
https://praha.charita.cz/akce/hovory-d-aneb-mluvme-o-demenci/
https://stodulky.charita.cz/nase-sluzby-a-pravidelne-aktivity/setkavani-pecujicich
https://vlasim.charita.cz/clanky/aktuality-z-fch-vlasim/farni-charita-vlasim-rozsiruje-nabidku-pomoci-pecujicim-rodinam/
https://beroun.charita.cz/dalsi-projekty/verejna-sbirka-dobra-vule/flamenco-v-beroune-pro-sbirku-dobra-vule/
https://plus.rozhlas.cz/nektere-bezdomovce-uz-na-prvni-pohled-ani-nepoznate-tvrdi-reditel-azyloveho-7768029
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Požádali jsme o roz-
hovor ředitelku 
Poradny Magdala 
ŠÁRKU DRŠKOVOU.

    Představte nám 
prosím, jak a  komu Poradna 
Magdala pomáhá?

Naše poradna pomáhá lidem, 
kteří se potýkají s  násilím, přede-
vším násilím v  blízkých vztazích. 
Pracujeme s  lidmi, kteří jsou násilí 
vystaveni, s  těmi, kteří násilí pá-
chají, a  také s  dětmi. Člověk byl 
stvořen k obrazu Božímu a z toho 
vyplývá nesmírná hodnota a  dů-
stojnost každého lidského života. 
Právě v těch nejnáročnějších situ-
acích, kdy je lidská důstojnost po-
šlapávána, nabízíme pomoc, bez-
pečí a přijetí.

by se sám od sebe přihlásil člověk 
s tím, že bije nebo ponižuje svého 
partnera.

    Jak žena pozná, že se sta-
la obětí domácího násilí? Jsou 
mezi oběťmi i muži?

Ve vztahu nepanuje rovnost, ale 
strach, zadržování peněz, zákaz 
stýkat se s rodinou a s přáteli, part-
ner rozbíjí důležité věci, fyzicky 
nebo psychicky ubližuje. Záměrně 
nehovořím pouze o ženách, násilí 
páchají muži i  ženy, i  když samo-
zřejmě větší následky má násilí 
páchané fyzicky silnějším mužem. 
Muži jsou vystaveni hlavně psy-
chickému násilí, i  když ani fyzic-
ké není výjimkou. Málokterý muž 
však vyhledá pomoc.

Čtěte celý rozhovor 

20 let Poradny magdala Pro oběti násilí

Tři desítky koledníků a koordiná-
torů Tříkrálové sbírky zavítaly minu-
lý týden na Arcibiskupství pražské, 
aby se setkaly s kardinálem Domi-
nikem Dukou. Pražský arcibiskup 
jim při slavnostním obědě podě-
koval za pomoc při letošní sbírce. 
„Chci vám vyjádřit vděčnost za Tří-
královou sbírku a  popřát vám hod-
ně Božího požehnání a milosti,“ řekl 
na adresu nejen přítomných, ale 
všech dobrovolníků a  pracovníků 
Charit, kteří se na sbírce podíleli.

Čtěte celý článek 

Kardinál duKa poobědval s tříkrálovými KoledníKy

    Jak je to dnes s domácím ná-
silím? Ubývá ho s  přibývající 
osvětou? Z vašeho pohledu od-
borníka, dělá společnost dost 
pro oběti domácího násilí?

Domácí násilí je celospolečen-
ský problém, který se objevuje 
ve všech společenských vrstvách 
a  dotýká se mnoha oblastí. Ob-
racejí se na nás prodavačky, ne-
zaměstnaní, lidé s  handicapem, 
právníci i  lékaři. V dnešní době je 
důležité, že se již o tomto problé-
mu hovoří. V Česku přetrvává prá-
ce především s oběťmi, i vy se na 
to ptáte. Ovšem směr, kterým by-
chom se i podle fungujících zahra-
ničních vzorů měli ubírat, je práce 
s celou rodinou a především práce 
s osobou, která násilí páchá. V na-
ší společnosti stále není běžné, že 

Zdravím vás z  Francie a  posílám 
pozdravy a  poděkování pracovní-
kům v  Pernerově ulici. Před svátky 
jsem se rozhodl vrátit se po letech 
do rodné Prahy a strávit tu Vánoce. 
Jenomže jsem si nedával dostatečný 
pozor a byl jsem okraden. Přišel jsem 
o peněženku s penězi, doklady i ban-
kovní kartou. Zůstal jsem vlastně na 
ulici. Moc mi pomohli pracovníci 
z vaší pobočky v Pernerově ulici. Mo-

hl jsem zde přespat a najíst se, než 
jsem si opět zařídil dokumenty i jíz-
denku zpět na francouzské území. 
Chci vaší organizaci poděkovat. Bo-
hužel si již nepamatuji jména, proto 
děkuji všem nejen v nízkoprahovém 
denním centru. Pracuji jako závoz-
ník v organizaci Emmaüs France, to 
je též něco jako katolická Charita. 

Přeji vám vše dobré, 
Jaromír Krupa

Pomohli jste, když jsem přišel o všechno

https://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne/rozhovor-20-let-poradny-magdala/
https://praha.charita.cz/trikralova-sbirka/kardinal-duka-poobedval-s-trikralovymi-koledniky/


pracuji jako síťový inženýr
Před čtyřmi lety jsem dokončil 

inženýrské studium. Pracuji ja-
ko síťový inženýr ve společnosti 
Accenture v Bangalúru. Práce mě 
baví a  mám dobrý plat, což mi 
umožňuje starat se o  rodiče. Za 
to všechno vděčím svému dár-
ci z  programu Adopce na dálku®, 
který se mě ujal v roce 2005. Pod-
poroval mě po celou dobu až do 
konce mého studia. Jsem za to 
velmi vděčný. Děkuji!

vítěžství v talentové soutěži
Jackson studuje díky progra-

mu Adopce na dálku® bakalářské 
studium. Jednou by se chtěl po-
dílet na vedení nějaké firmy, baví 
ho finanční management. Jeho 
koníčkem je hudba. Letos spolu 
s  několika kamarády vyhrál mezi-
univerzitní talentovou soutěž v ka-
tegorii populární hudby. Hudební 
škola v Honavaru, kterou reprezen-
tovali, získala tento titul naposledy 
před 40lety! 
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benefiční Ples podpořil česKou nemocnici V ugandě

ocenění 
VítěZů

Dětem z  Adopce na dálku® 
jsme předali diplomy a  oce-
nění za účast v  soutěži ve 
tvorbě vánočních přání. Za-
pojilo se do ní celkem 82 dětí 
z  11 škol. Vítězkou za komu-
nitu Buikwe se stala Hadijah, 
která jako hlavní cenu obdr-
žela anglický slovník, rýsovací 
potřeby a čokoládu. 

Úspěchy našich indických studentů 

V pátek 1. března se uskutečnil první Společenský večer a ples Charity. 
Benefici v sálu hotelu Belvedere v Praze 7 moderoval Vladimír Kořen a během večera 
vystoupil Dalibor Janda.  
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Sponzorovali jsme 12 let dvě dí-
venky: hinduistku Aditi ze státu 
Karnataka z  kompletní rodiny 
s  negramotnými rodiči a  další-
mi dvěma sourozenci a křesťan-
ského sirotka Citru Devi ze stá-
tu Tamil Nadu. Citra Devi nám 
několik let psala, abychom se 
za ní přijeli podívat. 

Když jsme na to konečně kývli 
a plánovali si cestu do  Indie, v  té 
době jsme bohužel obdrželi roz-
lučkový dopis od Aditi, které ze-
mřela maminka, dívka přestala 
zvládat střední školu a předčasně 
ukončila vzdělávací program, aby 
si našla práci, čímž byla bohužel 
definitivně uzavřena možnost se-
tkat se s ní. 

A  tak jsme po dlouhých přípra-
vách, nezbytných očkováních 
a  žádání o  vízum vyrazili na na-
ši  třítýdenní cestu pouze za naší 
křesťanskou holčičkou Citrou De-
vi. Třemi letadly (po 27 hodinách 
cesty) jsme se dostali do indické-
ho Coimbatore. Dalších 120 km 
nás dělilo od Erode. Programem 
Adopce na dálku® zde prošlo 350 
dětí, z toho 178 stále studuje. 

Citru Devi od jejích pěti let vycho-
vává negramotná babička v  jedné 
z  mnoha bezejmenných chudin-

ských vesnic, kde skromné přístřeš-
ky nemají ani čísla popisná. Někte-
ré domy jsou z  banánových listů 
a  bambusových kůlů, s  podlahou 

z udusané hlíny. Jiné domky jsou 
z nepálených cihel (ze slámy a hlí-
ny), se střechou z vlnitého plechu. 

Dívku, tehdy osmiletou, objevi-
la terénní pracovnice. Šance na 

naše cesta za „adoptovanou dcerou“ do indie: 
adoPce na dálKu® mění dítěti žiVot

vzdělání jí úplně změnila život. 
Setkání s  Citrou Devi bylo velmi 
emotivní a  dojemné, plné vděč-
nosti a díků. Připravila nám uvítací 
rituál, kterým vítají vzácné hosty, 
a také sladké pohoštění. Citra pro 
nás měla dvě překvapení: dostala 
se na universitu a  čtyři dny před 
naším příjezdem se na přání ba-
bičky (ve svých 20 letech) vdala. 
Manžela jí našel strýček ze vzdá-
leného města, za kterým jezdila 
o prázdninách. Rodinu budoucího 
manžela strýček znal, mladí si vy-
měnili na dálku fotografie, a  když 
oba souhlasili, poprvé se navštívi-
li. Po pár dnech se dohodli, že se 
vezmou.

citra pro nás měla  
dvě překvapení:  

dostala se na univerzitu  
a čtyři dny před naším 

příjezdem se vdala.

Agness byla vybrána do pro-
gramu Adopce na dálku® v  roce 
2008. Tehdy chodila do čtvrté tří-
dy základní školy. Před dvěma le-
ty úspěšně ukončila střední školu 
a  poté absolvovala počítačový 
kurz. Agness je cílevědová stu-
dentka, která má již jasnou před-
stavu, co bude dělat.

„Během počítačového kurzu, který 
trval čtyři měsíce, jsem si uvědomila, 
co by mě v  životě skutečně bavilo. 
Rozhodla jsem se pro tříleté studi-
um na odborné škole Solwezi Trades 
Institute se zaměřením na výuku vý-

početní techniky. Jsem nadšená, že 
mě přijali. Nyní mám za sebou rok 
studia, v  lednu jsem zahájila druhý 
ročník. Po škole bych moc ráda pra-
covala jako učitelka a učila práci na 
počítači na některé z  místních škol. 
V  Zambii je již práce s  počítačem 
součástí školních osnov a  učitelů 
je stále nedostatek. Velmi děku-
ji mým dárcům z  Římskokatolické 
farnosti Prušánky v  České republice 
a  Arcidiecézní charitě Praha za pří-
ležitost, kterou jsem dostala. Bez 
vás bych nemohla studovat a získat 
vzdělání!“  

agness ze Zambie bude učit děti pracovat s počítačem
AKTUÁlNě 

ze Zambie
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Cesta Citry za vzděláním nebyla 
snadná. Její rodný jazyk tamilština 
má v abecedě 247 složených zna-
ků. Aby se indické dítě v  7 letech 
naučilo číst, tyto znaky se učí ve 
školce od 3 let. Děti z Adopce na 
dálku® bývají často objevené už 

starší a jejich úsilí, aby vše dohnaly, 
musí být mnohem větší. Citra Devi 
viděla první písmenko tamilštiny 
v  8 letech. Do školy chodila den-
ně několik kilometrů pěšky a bosa. 
Když se naučila psát, dostávali jsme 
její nadšené dopisy, že jednou bu-
de učitelka a bude učit chudé děti 
číst. Nikdy to nevzdala a teď studu-
je první ročník na universitě. 

DíkY pOMOcI neZŮStávAjí 
chuDí neGRAMOtní

V  Indii je státní školství zdar-
ma, ale chybějí učitelé. Proto děti 

z chudších rodin, které si nemohou 
dovolit drahou soukromou, nebo 
o něco levnější církevní školu, zů-
stávají negramotné a  jejich mož-
nosti pro budoucí život jsou velmi 
omezené a smutné. Máme velkou 
radost, že díky Arcidiecézní cha-
ritě přes Adopci na dálku® může-

náš hlavní dojem  
z partnerské organizace:  

lidé kolem adopce na dálku® 
jsou neuvěřitelně vděční, 

skromní, nezištně obětaví, 
ryzí a dobří. 

me pomáhat. Částka 4 900 korun 
za rok není pro pracujícího člově-
ka nijak zásadní, ale podporova-
nému dítěti doslova změní život. 
Kromě školného dostane dítě z té-
to částky uhrazeno ve škole jedno 
jídlo denně, školní uniformu, seši-
ty a pomůcky, týdenní letní tábor, 
školní časopis a vánoční dárek (dle 
potřeb rodiny, např. plastovou žid-
li, látku na sukni nebo deku atd.)

A náš hlavní dojem z partnerské 
organizace v Erode v Tamil Nadu: 
Lidé kolem Adopce na dálku® jsou 
neuvěřitelně vděční, skromní, ne-
zištně obětaví, ryzí a  dobří. V  bu-
doucnu, až Citra dostuduje nebo 
až bude mít dítě, se tam chceme 
ještě vrátit.

Markéta a Štěpán Trojanovi



do školy chodila denně 
několik kilometrů  

pěšky a bosa.  
teď studuje první ročník  

na univerzitě.

http://www.praha.charita.cz/onas/bulletin

