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Krátce
 Kolínská Charita otevřela 

v objektu bývalého kasina cen-
trum pro rodiny v  krizi. Více...  

 AC Sparta Praha věnovala Arci-
diecézní charitě Praha dar 50 000 
Kč pro osobní asistenci lidem se 
zdravotním postižením.  Farní 
charita Vlašim otevřela v  Bene-
šově nový charitní šatník. Více...  

 Farní charita Beroun uspořá-
dala 4. ročník akce NOC VENKU 
s besedou Saši Uhlové, divadel-
ním představením herců bez 
domova a modlitbou za zemře-
lé bezdomovce.  Charita v ce-
lé zemi rozšiřuje kapacity služeb 
pro lidi bez domova. Kromě krát-
kodobého přespání a okamžité 
nabídky teplého jídla nabízí li-
dem na okraji také pomoc s tím, 
jak se dostat z  kolotoče dluhů 
a odrazit se ode dna. Více...

Charita je tu pro lidi, kteří procházejí ve svém životě krizí, jsou 
opuštění nebo ztrácejí soběstačnost. Vánoční svátky jsou příle-
žitostí, jak těmto lidem ukázat, že jejich život má velkou hodno-
tu a  důstojnost a  že si stejně jako ostatní zaslouží prožít krásné 
a štědré Vánoce. A tak Arcidiecézní charita Praha připravuje štěd-
rovečerní menu pro lidi, kteří jsou opuštění, zve k udržování vá-
nočních tradic a zvyků své klienty pobytových zařízení a zajišťuje 
vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých rodin.  Více 

Arcidiecézní charita Praha vás zve na 
rozlévání štědrovečerní 

rybí polévKy 
v sobotu 23. prosince od 12 hodin 

před kostelem sv. Ludmily 
na náměstí Míru v Praze 2.

Krásné a štědré vánoce 
pro lidi v nouzi

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Milí přátelé, 
naposledy v  tomto 
roce můžete zalis-
tovat v  našem Bul-
letinu, vítejte! Říká 
se, že předvánoční 
čas znamená shon 

a  spěch. Advent naproti tomu vy-
zývá ke ztišení a čekání na příchod 

dítěte. A  Vánoce? Nejsou to svát-
ky chudých a  potřebných? Vždyť 
Bůh a Spasitel nepřišel na svět ani 
v chrámě, ani v paláci, ale v chudé 
rodině bez přístřeší. Chceme, aby 
se v našich projektech a aktivitách, 
zvláště v  této době, ukázala po-
moc hmotná i  duchovní, štědrost 
a  lidská vzájemnost pramenící 
z křesťanských hodnot. Zda se

nám to daří, posuďte sami. Děku-
jeme vám, že nás neopouštíte ani 
svou modlitbou, ani svým darem, 
ani svou štědrostí. Zůstaňte s námi 
po celý další rok.
 sestra Radima Jana Ivančicová,

zástupce ředitele 
Azylového domu sv. Terezie,
metodička sociálních služeb 

Číslo 12
15. prosince 

2017

http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/kolinska-charita-otevrela-v-objektu-byvaleho-kasina-centrum-pro-rodiny-v-krizi/
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/farni-charita-vlasim-otevrela-v-benesove-novy-charitni-satnik/
http://www.charita.cz/aktualne/clanky/charita-cr/charita-nikdo-nesmi-na-ulici-zmrznout/%23%21prettyPhoto
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/charita-bude-v-centru-prahy-rozlevat-stedrovecerni-polevku-pro-potrebne/
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dvě klientky Arcidiecézní charity praha
 oslAvily sté nArozeniny 

Velké oslavy zažil Domov se 
zvláštním režimem v pražských 
Hlubočepích a Domov pro seni-
ory kardinála Berana v Mukařo-
vě. V obou domovech se slavilo 
velké životní jubileum zdejších 
klientek. Gratulujeme! 

Paní Alžběta Srbená se narodila 
jako poslední z osmi dětí. Vzpomí-
ná, že žili velmi prostě. Prožila napl-
něný život, vychovala dvě děti, ce-

lý život pracovala. Do svých téměř 
devadesáti let dokázala dělit svůj 
čas mezi manžela, práci, sebevzdě-
lávání a  mezi vnoučata. Před pěti 
lety paní Alžběta doma upadla, její 
zdravotní stav se zhoršil natolik, že 
musela být hospitalizovaná. Domů 
se už vrátit nemohla. Rodina vyhle-
dala Domov se zvláštním režimem 
pro osoby s  Alzheimerovou cho-
robou. „Dostala tu novou chuť do 
života. Jsem přesvědčena, že jí toto 
charitativní zařízení prodloužilo ži-
vot minimálně o  pět let,“ říká dcera 
Ludmila.

Paní Růžena Tipplová pochází 
z  pěti dětí. Po absolvování obec-
né školy pracovala deset let v přá-
delně. V  těchto letech patřila do 
společenství schonstattských se-
ster a  zvažovala vstoupení do řá-
du. K tomu nedošlo, ale ke službě 
církvi se dostala prostřednictvím 
Charity. Ta ji podpořila ve studiu 
ošetřovatelství. Paní Růžena pak 
pomáhala zakládat Charitu v  Pře-
louči, kde pracovala jako zdravotní 

sestra. Když přišli k moci komunis-
té, přešla do státní služby, pracova-
la mj. v  Thomayerově nemocnici 
v  Praze. Po smrti manžela zůstala 
sama. Před dvěma lety se přestě-
hovala do charitního Domova pro 
seniory. Paní Růžena má stále dob-
rou náladu, ráda chodí na procház-
ky a  navštěvuje každý den kapli. 
Sama říká, že jí těch sto let uteklo 
jako voda.

 

Paní Alžběta Srbená oslavila 100. na- 
rozeniny v Domově se zvláštním re-
žimem.

V  Domově pro seniory kardinála  
Berana oslavila 100. životní jubileum 
paní Božena Tipplová.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 
2018 vrcholí. Rádi bychom před-
stavili čtyři projekty, na které le-
tos vybírají koledníci Tříkrálové 
sbírky v pražské arcidiecézi. Tzv. 
diecézní záměry jsou podpoře-
ny vždy 15% částkou z výtěžku 
sbírky v  dané (arci)diecézi. Ar-
cidiecézní charita Praha vybrala 
následující projekty:

        Materiální a potravinová 
pomoc nejchudším lidem

        Azylový dům pro 
maminky s dětmi v tísni 
v Brandýse nad Labem

        Vybudování komunitního 
centra Farní charity Vlašim

        Podpora České 
nemocnice v Ugandě

Více informací 

tříKrálová sbírKA v pražské arcidiecézi 
podpoří MAMinKy s dětMi v tísni i seniory

Zveme veřejnost také na tříkrálový průvod v  čele s  třemi 
králi na velbloudech, který projde centrem Prahy v  pátek  
5. ledna 2018.

Více informací 

pozvánka na tříkrálový průvod

http://praha.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-v-prazske-arcidiecezi-podpori-maminky-s-detmi-v-tisni-i-seniory/
http://praha.charita.cz/akce/trikralovy-pruvod-centrem-prahy-v-cele-s-tremi-krali-na-velbloudech/
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Ženy v  subsaharské Africe trpí 
nejvyšší mateřskou úmrtností 
na světě. Ročně zde zemře při 
porodu 200 000 žen! Na vině je 
nedostatečná předporodní péče 
a  málo nemocnic schopných 
provést císařský řez. 

Vrchní sestra Rhona Nsamba 
z  České nemocnice v  Ugandě 
upozorňuje, že většina žen bo-
hužel nedochází na pravidelné 
předporodní prohlídky: „Na kom-
plikace pak přijdeme, až když mají 
kontrakce. Více než polovina žen 
v Ugandě rodí doma. Nemocnice 
jsou daleko, chybí jim vybavení, 
léky, krevní infuze a  kvalifikovaný 
zdravotnický personál – vše, co je 
k provedení císařského řezu potře-
ba. A tak je často pomoc pro tyto 
ženy a  jejich novorozence v akut-
ním ohrožení života nedostupná,“ 
vysvětluje zdravotní sestra. 

Česká nemocnice v  Ugandě 
provede v  průměru tři císařské 
řezy denně. Někdy jde o  velmi 

akutní stavy. Jindy jsou operace 
plánované. Pacientky sem posí-
lají zdravotní střediska z  širokého 
okolí, až z ostrova Buvuma na Vik-

toriině jezeře. Další riziková těho-
tenství odhalí mobilní ordinace, 
kterou Česká nemocnice vysílá do 
odlehlých vesnic. 

Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, praha@praha.charita.cz

(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně. 

Předešlá vydání Bulletinu najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Josef Borovka je medik v  šes-
tém ročníku lékařské fakulty. 
Poslední prázdniny obětoval 
České nemocnici v  Ugandě, 
kam se vypravil jako dobrovol-
ník. Požádali jsme ho o  rozho-
vor.

  Jak na vás nemocnice zapů-
sobila?

V  prvé řadě na mě nemocnice 
zapůsobila tím, jak je velká a  ja-
ké spektrum péče poskytuje. Byl 
jsem příjemně překvapený, že na 
africké poměry je nemocnice veli-
ce dobře udržovaná a už od první-
ho pohledu mi bylo jasné, že míst-
ní personál bere svou práci vážně.

  Zůstaly vám v paměti někte-
ré konkrétní případy, kdy jste 
pacientovi, který přišel do ne-
mocnice, mohli zachránit život?

Některé případy si budu pa-
matovat do konce života. Jsou 
to přesně ty, kdy si zapamatujete 
jména, věk a někdy i porodní míry 
jejich dítěte. 

  Jak svůj pobyt v  Ugandě 
hodnotíte?

Neodnesl jsem si pouze medicín-
ské poznatky, ale i poznatky lidské, 
které mi přijdou mnohem cenněj-
ší. Právě tu lidskost vidím jako nej-
větší problém moderní společnosti 
a bylo krásné si důsledně připome-
nout, že medicína je právě hlavně 
o té lidskosti a že bychom tu na to 
neměli nikdy zapomínat.

Čtěte celý rozhovor 

„Jsem velmi vděčná. Tým lékařů zachránil mé miminko,“ říká šťastná Rose, 
která v České nemocnici v Ugandě nedávno porodila císařským řezem.

záchrAnA dvou životů při jedné operaci

některé pacienty si budu pamatovat do Konce životA

http://www.praha.charita.cz/onas/bulletin
http://nemocniceuganda.cz/aktualne/nektere-pacienty-si-budu-pamatovat-do-konce-zivota/


 

 

Žijí mezi námi se skrytou bolestí a trápením. 

Nemohou proŽít krásNé a veselé váNoce. 

od těch nejbližších dostávají rány po těle i na duši, 

 Nikoliv dárky. 
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 Nikoliv dárky. 

Kontakt: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2, praha@praha.charita.cz, www.praha.charita.cz.

nejen své blízké, 
ale i NezNámé týraNé

Paní Nany zažívala psychické i fyzické násilí ze strany svého 
manžela. Díky socioterapeutickým konzultacím v Poradně 
Magdala dokázala vzít život opět do svých rukou. 

obdaruJte 
o váNocích

Obracíme se na vás s prosbou 
o dárek pro oběti domácího násilí, 
kterým slouží charitní Poradna 
Magdala. Darujte týraným ženám 
v průběhu letošního adventu,  
času příprav na Vánoce,  
TUTO POMOC:  

    profesionální terapeutickou službu  
Zajišťují ji školení profesionálové, kteří musejí  
projít speciálním výcvikem. Hodina věnovaná  
každé takové mamince vyjde na 250 korun.  
Týrané ženě můžete darovat například  
jednu takovou uzdravující hodinu. 

    přímou materiální pomoc  
Do Magdaly často přicházejí ženy,  
které odešly z domova nanejvýš s doklady. 
Pomozte nám zaplatit jim a jejich dětem jídlo,  
léky, jízdenku a zajistit pobyt v bezpečí.   
Pro každou ženu potřebujeme  
na materiální pomoc v průměru 500 korun. 

    diagnostické pomůcky a školení  
Rozklíčovat situaci v rodině, zejména  
s malými dětmi, nebývá jednoduché.  
Slouží k tomu speciální pomůcky  
a s nimi spojené školení minimálně  
dvou terapeutů. Náklady na obojí dosahují 
50 000 korun.
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