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( Maria z indického Belgaum je nesmírně vděčná svému dárci za finanční podporu ve vzdělání. Díky jeho pomoci dokončila školu a dnes je z ní
učitelka. Foto: archiv Adopce na dálku DCH HK

Díky pomoci z Česka se indické
dívce Marii splnil sen být učitelkou
Projekt Adopce na dálku® Diecézní charity Hradec Králové dává chudým dětem z indické Karnataky šanci na lepší
budoucnost. Naši dárci už pomohli získat vzdělání více než
šesti tisícům chlapců a dívek. Dnes jsou z nich učitelky, ošetřovatelky, elektrotechnici nebo účetní. Mnohým se doslova
splnil jejich životní sen. Patří k nim i mladá dívka Maria
Anthony z oblasti Belgaum, jejíž příběh vám přinášíme…
Náhlá ztráta otce přivedla její rodinu do úzkých. Maminka zůstala na všechno sama a peněz nebylo nazbyt. Marie dokončila
školu jen díky finanční podpoře dárce z České republiky v rámci

Dejte i vy šanci indickým školákům
na lepší budoucnost!
Adopce na dálku®, Diecézní charita Hradec Králové, Velké
nám. 37, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 177 (135),
e-mail: adopce@hk.caritas.cz. Více též na webové stránce
www.adopce.hk.caritas.cz a facebooku: adopce.dchhk.cz.

projektu Adopce na dálku®. Vystudovala učitelství a má povolání,
o kterém vždycky snila. Teď sama předává vědomosti dalším generacím indických dětí a svému podporovateli je nesmírně vděčná.
„Narodila jsem se v Belgaum před 28 lety a rodiče mi dali jméno
Marie. V dětství jsme vyrůstali s bratrem Marshalem. Naši nás
měli moc rádi, hodně se nám věnovali a mnohé pro nás obětovali.
Aby rodinu uživili, museli tatínek Salvaraj s maminkou Margaret těžce pracovat.“
„Když jsem chodila na druhý stupeň základní školy, tak jsme o taťku přišli. Mamka nebyla schopná domácnost sama finančně zajistit. Na školné a učební pomůcky už nebyly peníze vůbec. Ale díky
Bohu jsme potkali pátera Roberta, který měl pro naše problémy pochopení. Zařadili mě do vzdělávacího programu, a to byla pro mě
i celou naši rodinu velká pomoc. Mohla jsem tak v roce 2006 dokončit základní školu v Nesargi a o dva roky později také střední v Kalgatagi. Vždycky jsem snila o tom, že jednou budu učitelkou. Proto
jsem se přihlásila do učitelského kurzu na Pedagogickém institutu
sv. Josefa v Belgaum, který jsem absolvovala v r. 2009.“
›››
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„Jen díky vám jsem získala takové vzdělání. To vy jste mi dali šanci
studovat a splnit si svůj sen. Díky vám je ze mě dnes úspěšný člověk,“ děkuje Maria svému dárci i koordinátorům Adopce na dálku® za velkou pomoc.
„Najednou jsem byla připravená na své povolání a nesmírně
šťastná, že mohu být učitelkou. A když moje maminka viděla na
vlastní oči, jak učím děti ve škole, plakala štěstím. Byla taky ráda,
že už si sama vydělávám a mohu jí i finančně vypomoci.“
„Hned po studiích jsem rok pracovala ve Škole sv. Xavera v Gujaratu. Do praxe jsem se vrhla s nadšením a horlivostí. Hodně
mě bavila práce s malými dětmi. Naučila jsem se tu spoustu užitečných věcí. Byl to vynikající základ pro budoucí život a čerpám
z toho dodnes. Potom jsem působila tři roky ve Škole sv. Jana
v Rahatě. Teď učím na Základní škole v Koppalu, kde jsem moc
spokojená a mohu se žákům i více věnovat, než dřív.“
„Jsem vám velmi vděčná za vše, co jste pro mě za ta léta udělali. Nesmírně si toho vážím a jsem opravdu šťastná. Jen díky vám
jsem dnes tím, čím jsem. Pokaždé na vás myslím ve svých modlitbách. Budu se snažit, co nejvíc to jde, abych se vám mohla odvděčit za vaši štědrost a pomoc. Bůh vám žehnej. Děkuji vám!“
Maria Anthony, Belgaum, Indie / Připravila Jana Karasová )

( AKTUALITY
Krajské ocenění
pro Mons. Josefa Suchára
Hradec Králové: Prezident Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár byl
v květnu oceněn Pamětní medailí hejtmana
Královéhradeckého kraje za dlouhodobou
pomoc v sociální oblasti a rozvoj kulturního
dědictví. Ocenění převzal z rukou hejtmana 8.
května v rámci oslav Dne kraje na hradeckém
Pivovarském náměstí. Mons. Josef Suchár je také letitým biskupským vikářem pro diakonii a se spolupracovníky ze Sdružení
Neratov se mu rovněž podařilo vrátit zpátky život do pohraniční
osady Neratov ve své farnosti a obnovit zde poutní místo i kostel.
„Oceněné osobnosti jsou průřezem naší společnosti v plné šíři. Jsou
mezi nimi duchovní, učitelé, sportovci i umělci. To hlavní mají ovšem společné: svému oboru se věnují s obrovským zápalem a odhodláním a mají velkou zásluhu na tom, že můžeme být na náš kraj
hrdí a dobře se nám zde žije,“ uvedl ve svém proslovu na adresu
vyznamenaných osobností hejtman Jiří Štěpán.
K ocenění srdečně gratulujeme a děkujeme za veškerou podporu charitní činnosti v naší diecézi!

Jana Karasová )

( Zahájení Jarního charitativního bazárku ve Zvonečku pro nemocného Danečka, kterému pomáhá Středisko rané péče Oblastní charity Havlíčkův Brod. Foto: Aneta Slavíková

Díky charitativnímu bazárku
ve Zvonečku může
nemocný Daneček do lázní
Havlíčkův Brod: Zahájení Jarního charitativního bazárku pro
nemocného Danečka, který 23. dubna uspořádala havlíčkobrodská Charita ve svém Mateřském centru Zvoneček, si nenechala ujít ani patronka akce zpěvačka Ilona Csáková. Návštěvníkům benefiční přehlídky, kterou moderovala Tereza Šnajdr
Stýblová z Českého rozhlasu, nejen s chutí zazpívala, ale navíc
věnovala do veřejné aukce i své šaty. Ty se podařilo vydražit za
5500 korun, které staly krásným základem pro Danečkův lázeňský pobyt.
Dvouletý Daneček, kterému lékaři po narození diagnostikovali vzácnou vrozenou vývojovou vadu s nejasnou prognózou,
je klientem Střediska rané péče Oblastní charity Havlíčkův
Brod. Jeho pracovníci patří k odborníkům, kteří jsou jeho rodině oporou.
Bazárek ve Zvonečku trval přes týden. Díky dárcům oblečení,
obuvi i hraček, všem kupujícím i ostatním, kteří se na realizaci
bazárku podíleli, se podařilo vybrat krásných 40 400 korun. Výtěžek tak poputuje hned na dva lázeňské pobyty, jež chlapeček
potřebuje jako sůl.
Všem, kteří při bazárku jakkoliv pomáhali, a samozřejmě těm,
kteří přispěli, děkujeme! Akci finančně podpořilo město Havlíčkův Brod díky Veřejnému fóru, které se ve městě uskutečnilo
loni. Poděkování za podporu patří i firmě Pross Reklama.
Více také na www.hb.charita.cz.

Aneta Slavíková )
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Svatoanenské zahradní slavnosti
aneb slavnosti bez bariér
sobota 21. 7. 2018 – areál Domova sv. Josefa v Žirči
Už se také těšíte na sedmnáctý ročník
této tradiční benefice?
Přijďte! Bez vás by to nešlo.
Propojíme spolu svět zdravých
a hendikepovaných.
Připravili jsme pro vás atraktivní
program pro velké i malé. Můžete
také nahlédnout do prostředí života
klientů Domova sv. Josefa a vidět, jak
je o ně postaráno.
Výtěžek sedmnáctých slavností je
určen na zajištění odborné a cílené
rehabilitační péče pro nemocné roztroušenou sklerózou.

V zámeckém parku
vystoupí David Kraus s kapelou, písničkář Pavel Helan, folková skupina
Fukanec z Nového Města nad Metují, křesťanská kapela Good Work
a legendární Nezmaři oslaví 40 let
na cestě hudbou i obrazem.

Na nádvoří
se bude hrát pro děti, které se mohou těšit na příběh o svatém showmanovi „František blázen“ v podání
herce Jana Horáka (pro starší děti).
Pro menší přijede loutkové divadlo
ze Smiřic s „Kašpárkovým varieté“
a také kouzelník Waldini.

V kostele sv. Anny
bude sloužena poutní mše svatá za
účasti pomocného biskupa Josefa
Kajneka s barokním hudebním doprovodem. Vzápětí vystoupí herec a režisér Ondřej Kepka s pásmem poezie
za doprovodu kytary a kapela Jindry

( Svatoanenské zahradní slavnosti bez bariér každoročně přilákají do areálu Domova
sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem stovky návštěvníků. Foto: archiv

Černohorského. Varhany a zvonový klavír rozezní prof. Václav Uhlíř, který bude
mít také hosta – houslistu a profesora pardubické konzervatoře Jiřího Kuchválka.
Celým dnem bude provázet moderátor Josef Mádle z TV Prima.

Doprovodný program
poníci, skákací hrad, workshop Alterna, workshop Safari Parku Dvůr Králové,
dřevěný kolotoč, malování na obličej, ochutnávka sirupů Camellus a českých vín
z Kutné Hory. Otevřeno bude mít i Café Damián.

Nenechte si ujít také:
Expozici historie cyklistiky v Sýpce sv. Kryštofa v zámeckém parku
Komentované prohlídky Bylinkové zahrady, kostela, Domu sv. Josefa a Domu
sv. Damiána
l Trh lidových řemesel a prezentaci chráněných dílen nebo sociálních podniků
l
l

Občerstvení je zajištěno, částečně i díky Sociálnímu podniku Pro-Charitu.
Akci podpoří Město Dvůr Králové, Královéhradecký kraj a naši
podporovatelé. Záštitu převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D, MPA,
místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL.
Více na www.domovsvatehojosefa.cz a na facebooku.
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Bez rehabilitace ani ránu!
Ležela jsem, ani jsem se nehnula. Rok
to trvalo, než jsem se začala hýbat. Bez
rehabilitace jsem nedala ani ránu. Ruce
zaťaté v pěst, takovou bolest jsem nezažila. Dál už to nešlo ani minutu! Rozhodla
jsem se využít čtrnáctidenní rehabilitační
kurz v Praze na Albertově. Cvičila jsem
celé dny – to bylo perfektní, to mě postavilo na nohy! Co ale dál? Nemoc pokračuje, stále útočí, i přes léky…
Tak jsem poprvé přijela do Domova sv.
Josefa na zdravotní pobyt. Bylo to v roce
2004. Rehabilitace v Domově mi vždy
obrovsky zlepší psychiku. My ereskáři
máme nálady špatný. Probudím se a není
to ono. Jdu si zacvičit a je to jiný - psychika je dobrá, křeče se zastaví, člověku
je lépe. Proto jsem se stala pravidelnou
návštěvnicí Domova. V roce 2015 jsem
na základě žádosti byla přijata na trvalý
pobyt. Domov se stal mým bydlištěm.
Jsem ráda za krásné prostředí, za laskavý
přístup, za dny strávené tady... Ale jedno
nemilé překvapení mě zde přeci potkalo.
Domov sv. Josefa na trvalých pobytech

( Rehabilitace pacientům s RS v Domově sv. Josefa v Žirči prospívá. Foto: archiv OCH Červený Kostelec.

nezajišťuje rehabilitační cvičení každý
den. Bez cvičení se zdraví zhoršuje a já
si nemohu dovolit pravidelnější externí
rehabilitaci každý měsíc. Chci se znovu

postavit na nohy, a ne přestat chodit úplně, to by nebyl smysl mého života…
Paní L., pacientka trvalého pobytu )

Zastavíme postup roztroušené sklerózy
l

v ČR žije přes 19 000 nemocných roztroušenou sklerózou,
toto číslo se neustále zvyšuje

l

pravidelná rehabilitace je základním předpokladem
pro zpomalení průběhu této nevyléčitelné nemoci

l

existuje pouze 1 lůžkové zařízení se specializovanou
rehabilitací pro tuto diagnózu, tím je Domov sv. Josefa

l

zdravotní pojišťovny dodnes rehabilitaci takto nemocným
nehradí, vyjednávání je zdlouhavé

Svou účastí na 17. Svatoanenských zahradních
slavnostech podpoříte právě tento projekt!

( Domov sv. Josefa v Žirči je jediným lůžkovým zařízením
pro pacienty s roztroušenou sklerózou; foto: archiv

Díky jedné obětované kávě měsíčně můžete zaslat jednu dárcovskou SMS ve tvaru
DMS TRV DOMOVJOSEF 30 na číslo
87 777, a darovat tak nemocným roztroušenou sklerózou naději na lepší život.

Děkujeme!

