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Krátce

Milí přátelé,
během jara a  léta 
jsme pro vás připravili 
řadu akcí. Nabídka 
je velmi pestrá. Po-
řádáme například 
seminář pro odbor-

nou veřejnost, duchovní pouť pro 

seniory i dětský letní tábor. Výběr je 
široký, a tak věřím, že si každý najde 
pro sebe něco zajímavého. Podrobné 
informace najdete na www.praha.
charita.cz/akce. 

Zvlášť bych chtěl upozornit na jed-
nu mezinárodní událost, která má 
společenský i duchovní rozměr. Arci-
diecézní charita Praha spolupořádá 
10. ročník štafetové poutě z Prahy do 

italského Orvieta. Putujeme po sto-
pách kněze Petra z 13. století, jehož 
cesta a  s  ní spojené události stály 
u zrodu jednoho z největších církev-
ních svátků, svátku Corpus Domini. 
Celý týden od 15. do 22. května se 
k nám můžete připojit. Trasu štafety 
najdete na konci Bulletinu. Těšíme se 
na vás! Ing. Jaroslav Němec

ředitel Arcidiecézní charity Praha

KeňsKýM pacientKáM zachránil 
MeDeVac žiVot

Esther, Euvile a Nelias, tři keňské holčičky podstoupily v České re-
publice náročné kardiologické operace, které vyléčily jejich vroze-
né srdeční vady. Umožnil to projekt Ministerstva vnitra MEDEVAC. 
Sociální asistenci malým pacientkám a jejich maminkám, které je 
na cestě doprovázely, poskytovala Arcidiecézní charita Praha. 

 12. června oslaví 15. vý-
ročí vzniku Farní charita Kra-
lupy nad Vltavou. Více… 

 V  nové mobilní aplikaci 
Pomáhej pohybem od Na-
dace ČEZ můžete podpořit 
Farní charitu Beroun. Více… 

 Farní charita Žižkov po-
řádá v neděli 29. května v 
kostelech žižkovské farnos-
ti sbírku brýlí pro lidi třetí-
ho světa.  Prezident Ar-
cidiecézní charity Praha  
P. Stanislaw Gora navštíví  
10. června klienty Denního 
stacionáře v Příbrami. K účas-
ti na mši svaté je zvána širo-
ká veřejnost. Více...  Farní 
charita Příbram se v  sobotu 
11. června aktivně zapojí do 
oslav 800. výročí založení 
města Příbram. Zveme na 
program pro rodiny s dětmi. 
Více…  Při farnosti u  kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Pá-
ně vznikla nová Farní charita 
Praha 3 – Vinohrady. Jejím 
ředitelem byl jmenován pan 
Zbyněk Podskalský.V úterý 24. kVětna od 10.30 do 17.00 hodin v konferenční místnosti a zahradě 

penzionu U sv. kryštofa v Záběhlické ul. 60/72 v Praze 10. Více…

závěrečná konference a vernisáž 
K projeKtu tVáře lásKy 
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http://kralupy.charita.cz/
http://www.pomahejpohybem.cz/o-projektu
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„Naše pomoc zahrnuje právní, 
sociální a  další poradenství, kte-
ré vede k  úplné integraci do české 
společnosti,“ říká Luboš Kožíšek ze 

Střediska Migrace, „krajané se musí 
rychle zorientovat v nové společnos-
ti. Během tří až šesti měsíců by si mě-
li najít práci a trvalé bydliště. Většině 

z nich se to daří.“ Mezi krajany jsou 
lidé všech sociálních vrstev. Jsou 
mezi nimi děti, studenti, pracující 
i důchodci. „Nejstarší klientce, s kte-
rou jsme pracovali, bylo přes 90 let, 
nejmladší bylo miminko, které se na-
rodilo už v  novém domově,“ vzpo-
míná Luboš Kožíšek. 

Čtěte celý článek 

Na začátku dubna uspořádala 
Farní charita Neratovice svůj  
9. ples.

Poděkování patří všem, kteří se 
na přípravě plesu a  jeho realizaci 
podíleli, a  také všem sponzorům 
a dárcům za krásné ceny do tom-
boly. V  letošním roce oslaví nera-
tovická Charita 25. výročí svého 
založení. 

Během plesu dostala paní ředi-
telka Miloslava Machovcová při 
této příležitosti první dárek, a  to 
od ředitele Arcidiecézní chari-
ty Praha Jaroslava Němce. První 
z nich byl sladký (viz foto) a dru-
hý hudební. Píseň Marty Kubišové 
„Nechte zvony znít“ se pro tento 

Senioři z  domova pro seniory 
v Habrové ulici vyrazili na výlet na 
Vyšehrad. 

Akci uspořádala s  pomocí dob-
rovolníků Farní charita Praha 3 – 
Žižkov. Její ředitelka Václava Hil-
bertová je ráda, že se výlet seni-
orům líbil: „Projeli jsme se parkem 
a pokochali vyhlídkami na řeku a na 
Hradčany. S  babičkami jsme si po-
vídali, kde dříve bydlely, kolik mají 
vnoučat, vzpomínaly na ovoce, které 
v mládí trhaly a jedly přímo ze stro-
mů – zkrátka témat bylo mnoho.“

 

tři stovky krajanů z ukrajiny našly v Česku nový domov 

den změnila na „Song pro Mrs. 
Machovcovou“, kterou za dopro-
vodu skupiny Plus zazpívali mladí 

zaměstnanci Arcidiecézní charity 
Praha.

  

senioři vyrazili na výlet na Vyšehrad

ples Farní charity neratovice a první dárek 
k 25. VýroČí

Během května přijíždí do Česka další tři desítky krajanů z Ukrajiny, 
kteří zde hledají nový domov. Podporu české vlády při přesídle-
ní využilo za poslední rok již více než 300 Ukrajinců s krajanskou 
vazbou na Českou republiku. Asistenci při integraci jim poskytuje 
Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha.

hledáme 
přeKlaDatele 

z Čínštiny
Máme netradiční prosbu: 
Hledáme překladatele z čínšti-
ny do češtiny, který by pomohl 
za příznivou cenu s překladem 
souvisejícím s pomocí osobám 
v tísni. 
Kontakt: Alžběta Barošová: 
sekretariat@praha.charita.cz. 

 

http://praha.charita.cz/clanky-o-ukrajine/jiz-tri-stovky-krajanu-z-ukrajiny-nasly-v-cesku-novy-domov/
mailto:sekretariat@praha.charita.cz
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Umíte si představit běžný školní 
den malého ugandského školá-
ka? Ne? Teď už budete. 

Bývalá dobrovolnice Arcidiecéz-
ní charity Praha, Eliška Juřičko-

vá, která strávila několik měsíců 
v Ugandě a věnovala se volnoča-
sovým aktivitám pro děti, nám po-
skytla krátké svědectví. 

Přečtěte si celý článek 

Padesát žen z  deseti vesnic 
v kraji Kancheepuram se moh-
lo díky projektu Charity zúčast-
nit rekvalifikačních kurzů. 

V kraji působí řada textilních fi-
rem, proto se kurzy zaměřily na 
praktické dovednosti, jako je šití, 
vyšívání či zdobení sárí.

Čtěte více o projektu 

Kardinál Dominik Duka se setkal 
s  biskupem Francisem Serrao 
z indické diecéze Shimoga. 

Arcidiecézní charita Praha pomá-
há potřebným v diecézi Shimoga, 
podporuje vzdělávání dětí i rozvoj 
celých komunit. Otec biskup spo-
lu s ředitelem diecézní charity Shi-
moga páterem Veereshem přices-
tovali na krátkou návštěvu Prahy. 
Kardinála Dominika Duku poctili 
tradičním indickým šálem a girlan-
dami.  

padesát indických žen dokončilo rekvalifikační kurz

náVštěVa z Diecéze shiMoga

na skok do ugandské školní třídy

Aktuálně 

z INDIE

Indie, podobně jako několik dalších ze-
mí asijského kontinentu, zaznamenává 
v  uplynulých letech zvýšený výskyt ne-
moci dengue. 

Ročně se ve světě nakazí až milion lidí. 
Pro děti zapojené do Adopce na dálku® 
v Indii jsme uspořádali jednodenní výukový 
program zaměřený na toto onemocnění. 

Virus přenášený komáry je lidově ozna-
čován jako horečka lámající kosti. To podle 
bolesti, kterou způsobuje. Děti se dozvědě-
ly, jak se nemoc přenáší, jak se projevuje, 
jaká na ni zabírá léčba a především – jak 
nemoci předcházet. Jedním ze způsobů 
prevence přináší i tradiční indický léčební 
systém ajurvéda.

Děti z adopce 
na dálku®se učily 
o horečce dengue

http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/uganda1/na-skok-do-ugandske-skolni-tridy-udelejte-kruh/
http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/indie1/projekty/zlepseni-postaveni-vesnickych-zen-prostrednictvim-praktickych-kurzu/
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(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně.

Více informací: 
www.praha.charita.cz  

štafetová 
pouť 

corpus
DoMini

10. ročník
13. 5. – 29. 5. 2016

www.praha.charita.cz
www.praha.charita.cz

