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ZPRAVODAJ DIECÉZNÍ CHARITY HRADEC KRÁLOVÉ

3/2019

Beula Janice jde za svým snem
být lékařkou
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 a někteří ještě studují. Mnohým se doslova
splnil jejich životní sen. Patří k nim i mladá dívka Beula Janice z oblasti Bangalore, jejíž příběh vám přinášíme…

jedinou živitelkou rodiny. Její příjem ale
nestačí na zaplacení školného.
Od dětství jsem měla sen být lékařkou.
Přihlásila jsem se proto na zdravotnický kurz a uspěla jsem. Ale nemohli jsme
si to dovolit, protože to stojí šedesát tisíc rupií. Zkoušela jsem získat finanční
příspěvek od různých institucí a půjčku
z banky na zaplacení poplatků, ale bohužel neúspěšně. Požádala jsem proto o finanční podporu Asha Charitable, které
jsem vděčná za pomoc.

Její maminka je ošetřovatelkou, a protože jablko nepadá daleko od stromu, tak
i mladá dívka Beula už od dětství snila
o tom, že jednou bude doktorkou. Po
předčasném úmrtí tatínka však měla rodina sotva na živobytí. Díky pomoci dárců se ale může Beula Janice dál vzdělávat
v oboru lékařství a jít si za svým snem.
l

l

l

Mé jméno je Beula Janice Dcosta. Žijeme už jen s mamkou a o rok mladším
bratrem. Náš taťka bohužel zemřel na rakovinu v roce 2002. Maminka je ošetřovatelkou na školní zdravotní klinice a je

Upřímně děkuji Charitě Hradec Králové
a Asha Charitable Trust za finanční podporu ve studiu, abych mohla naplnit svůj
sen stát se doktorkou. Zůstanu vám navždy vděčná.

( Díky pomoci dárců se může Beula Janice
dál vzdělávat v oboru lékařství. Svým podporovatelům je nesmírně vděčná, že jí umožnili
jít si za svým snem stát se doktorkou. Foto:
archiv Adopce na dálku Diecézní charity
Hradec Králové

Až dostuduji, tak peníze vrátím a můžete
je použít na pomoc dalším dětem, které
se ocitly v nouzi jako já. Ještě jednou vám
s maminkou i bratrem moc děkujeme.
Beula Janice Dcosta )
oblast Bangalore, Indie 2018

Dejte i vy šanci indickým školákům na lepší budoucnost!
Zapojte se do projektu Adopce na dálku na pomoc chudým dětem v Indii.
Jejich vzdělání můžete podpořit i menšími jednorázovými či pravidelnými finančními dary. Děkujeme Vám!
Kontakt: Adopce na dálku® – Diecézní charita Hradec Králové, adresa: Velké nám. 37, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 177 (135), e-mail: adopce@hk.caritas.cz.

Více také na www.adopce.hk.caritas.cz a facebooku: adopce.dchhk.cz.
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Diecézní charita Hradec Králové
má nové vedení
Na základě výběrového řízení, které proběhlo 20. února, jmenoval diecézní biskup Jan Vokál k 1. 3. 2019 ředitelkou Diecézní charity Hradec Králové Ing. Annu
Maclovou. „Věřím, že diecézní charita se bude dál rozvíjet nejen po stránce manažerské, ale především v tom, co je jejím primárním cílem: projevování milosrdné
křesťanské lásky ve světě. Zároveň bych chtěl vyjádřit své poděkování dosavadnímu
vedení“, řekl ke změně královéhradecký biskup.
Po 26 letech se loučí Jiří Stejskal, který vedl Diecézní charitu Hradec Králové téměř od samého začátku. Významně se zasloužil o rozvoj i profesionalizaci sítě
charit u nás a také humanitárních projektů v zahraničí, zejména v chudých oblastech Indie. Za obětavou službu církvi a papeži byl oceněn vyznamenáním Pro
Ecclesia et Pontifice (2003). Je též držitelem titulu Rytíř Řádu svatého papeže
Silvestra za příkladnou službu v čele Diecézní charity Hradec Králové (2009)
a Pamětní medaile sv. Anežky České (2011).

Děkuji za podporu arcibiskupu Otčenáškovi, jehož laskavý úsměv nás provázel
těmi prvními léty, kardinálu Dukovi, pro
kterého byla charita důležitým nástrojem
a častokrát nás popoháněl, ať tu či onde
reagujeme na nějakou humanitární krizi,
a zároveň jsem cítil ocenění naší práce
a jeho důvěru.

( RNDr. Jiří Stejskal, foto: archiv Diecézní
charity Hradec Králové

Nemohu také opomenout spolupráci
s dnešním biskupem plzeňským – Tomášem Holubem, jehož věcné a praktické
vedení mě v mnohém posunulo dále. Nerad bych vynechal „naše“ indické biskupy
a jejich spolupracovníky – jejich práce,
stejně jako práce otce biskupa Šášika na
Ukrajině, mě naučila mnoho o pokoře.

„Já Tvoje cesty nechápu, Ty však pro
mne cestu znáš.“ (Dietrich Bonhoef
fer) Tímto se s vámi všemi loučím. Jak
už víte, v prosinci byl odvolán p. Suchár
z funkce prezidenta a 28. února ze stejného důvodu končí i mé působení ve funkci ředitele. Společně jsme vedli diecézní
charitu skoro od samého začátku. Začínali jsme od nuly (nebo skoro), dnes
máme 200 služeb, 1200 zaměstnanců
a na 40 000 klientů ročně… Při zpětném
ohlédnutí chci poděkovat všem, kteří nás
na této cestě provázeli.

Jsem vděčný za společenství ředitelů našich farních a oblastních charit. Dlouhá
léta jsme se společně snažili vytvořit ne
„pracovní kolektiv“, ale společenství
křesťanů, kteří budou „světlem“ svého
malého světa místní charity a „solí“ země
pro ty, kterým máme sloužit. Charita je
cestou církve (samozřejmě ne jedinou)
do „světa“. K lidem, kteří se skrze nás
a naše spolupracovníky poprvé setkávali
s církví skrze milosrdnou lásku. Přál bych
si, aby i pod novým vedením toto směřování mohlo pokračovat.

( Ing. Anna Maclová foto: archiv Biskupství
královéhradeckého

Pravděpodobně jsem na někoho zapomněl, to víte, nejsem nejmladší a bohatství setkání s mnoha lidmi je takové, že
všechny vyjmenovat nemohu.
Na závěr bych rád zmínil také všechny
spolupracovníky na diecézní charitě, jsem
hrdý na každého jednoho z vás, byť ne
vždy vše běželo, či běží hladce. Každý z vás
je originál a mou jedinou snahou bylo,
abyste naplnili ideál a originalitu podle
Izaiáše: „Bůh si vepsal do dlaní tvé jméno“.
Měli jste a máte mou důvěru.
Snažil jsem se vést všechny a všechno
na bázi důvěry. Vím, že jsem i v téhle
oblasti dostal mnohem víc, než jsem
vydal, a jsem za to vděčný všem výše
jmenovaným a všem, které jsem vyjmenovat nemohl. Věřím, že k charitě mě
před 26 lety přivedlo Boží volání a snažím se současnou situaci přijímat jako
Boží Prozřetelnost, která mi snad ukáže
kudy dál.
S radostí, že jsem s vámi mohl prožít
nádherné chvíle, a s přáním, aby charita
rostla a plnila svůj úkol výkladní skříně
církve, se s vámi loučím.
Jiří Stejskal )
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 Tříkrálová sbírka vynesla
přes 18,4 milionů korun. Děkujeme!
v královéhradecké diecézi
Název Charity

Počet pokladniček

Výnos

128

326 187 Kč

43

292 661 Kč

Farní charita Chrudim

206

958 234 Kč

Farní charita Dobruška

130

696 754 Kč

36

280 208 Kč

Farní charita Dvůr Králové n. L.

109

343 972 Kč

Farní charita Litomyšl

108

526 590 Kč

Farní charita Náchod

188

980 010 Kč

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

143

869 708 Kč

42

184 573 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec

227

988 324 Kč

Oblastní charita Havlíčkův Brod

446

2 425 836 Kč

Oblastní charita Hradec Králové

417

1 632 029 Kč

Oblastní charita Jičín

111

439 791 Kč

75

420 647 Kč

Oblastní charita Kutná Hora

196

755 610 Kč

Oblastní charita Nové Hrady u Sk.

246

960 939 Kč

Oblastní charita Pardubice

449

1 286 371 Kč

Oblastní charita Polička

156

797 555 Kč

Oblastní charita Trutnov

60

209 020 Kč

603

3 079 057 Kč

Charita Přelouč
DCH HK – Nové Město nad Metují

Farní charita Dolní Újezd

Farní charita Studenec u Horek

Oblastní charita Jilemnice

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Koleda celkem

4 119 18 454 076 Kč

Poznámky a vysvětlivky: Uvedené údaje jsou až do úplného
zkontrolování dokladů pouze orientační. DCH HK = Diecézní
katolická charita Hradec Králové (u DCH HK je uveden výtěžek
sbírky v Novém Městě nad Metují a okolí).

Děkujeme všem dárcům za štědrost
a solidaritu!

Královéhradecká diecéze: Letošní Tříkrálová sbírka vynesla
v královéhradecké diecézi rekordních více než 18,4 milionů
korun českých. Charity z darovaných peněz podpoří především své služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionech, kde byly příspěvky vykoledovány. Část výtěžku sbírky
poputuje na humanitární projekty v zahraničí. „Jsem rád, že
pomoc nemocným a potřebným lidi spojuje. To ukázal i tento
ročník dobročinné Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem štědrým
dárcům za laskavé přijetí našich koledníků a za projevenou důvěru. Díky také všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc,“
uvedl ve svém poděkování RNDr. Jiří Stejskal, ředitel Diecézní charity Hradec Králové.
Obětavost desítek tisíc koledníků je také hlavní příčinou úspěchu letošní sbírky. „Ti vyšli do ulic i přes často nepříznivé počasí,
hráli, zpívali, rozdávali lidem dárky. Lidé ocenili jejich obětavost
a to, že se nevzdali ani v nepříznivém počasí, i za sněhu a velkého
větru,“ ocenila pomoc koledníků celostátní koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová. Celorepublikový výtěžek sbírky
je rovněž rekordní a čítá celkem přes 120 milionů korun i s výnosem dárcovských SMS, které zaslali diváci v průběhu Tříkrálového koncertu v Brně odvysílaného Českou televizí.
Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky v regionech najdete na této
straně nebo na www.hk.caritas.cz a www.trikralovasbirka.cz,
kde se také dozvíte více o konkrétních záměrech využití vybraných peněz.
Jana Karasová )

( KALENDÁŘ NA BŘEZEN
Žireč u Dvora Králové nad Labem
n 1. 3. od 18 hod. MaRS – Maraton
s Roztroušenou Sklerózou 2019
Domov sv. Josefa, cvičební sál v Domě sv. Damiána. Na
programu je kruhový trénink s rehabilitačními pracovníky
a možnost občerstvení v kavárně. S sebou sportovní oblečení i obuv a ručník. Z dobrovolného vstupného budou
pořízeny rehabilitační pomůcky. Přijďte si zasportovat pro
dobrou věc! Více na www.domovsvatehojosefa.cz.

Ústí nad Orlicí
n 28. 3. v 18 hod.

Díky také všem koledníkům
a dobrovolníkům za pomoc!

Žáci ZUŠ hrají pro hospic
ZUŠ, koncertní sál. Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncertu
půjde na podporu Domácího hospice Alfa-Omega. Pořádají
Oblastní charita Ústí nad Orlicí a ZUŠ Jaroslava Kociána.
Charitativní koncert podpořila Nadace Divoké husy, která
výtěžek akce zdvojnásobí. Více na www.uo.charita.cz.
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( AKTUALITY
V březnu bude zahájen vzdělávací
projekt Dekacert CZ, který podpořila
Nadace Renovabis
Hradec Králové: Loni v prosinci schválila Nadace Renovabis
vzdělávací projekt Dekacert CZ, jehož cílem je podpořit identifikaci charitních pracovníků s křesťanskými hodnotami na základě Desatera. Jde o projekt Diecézní charity Hradec Králové
a jeho hlavním záměrem je vyškolit v pěti českých a moravských
diecézích nové lektory, kteří budou Etický program podle Desatera dále rozšiřovat. Jeho autorkou je prof. Elisabeth Jünemann
z německého Paderbornu.
Již od roku 2013 některé Charity začaly tento program více objevovat a ředitelům v naší diecézi jej představila sama zakladatelka na čtyřdenním semináři v Neratově. Práce s ním je hodně
tvůrčí a zajímavá. Od té doby se program rozšiřuje v dalších
organizacích. Prof. Jünemann již realizovala několik seminářů
v Olomouci a minulý rok i v Českých Budějovicích. To bylo základem pro vytvoření záměru našeho projektu.
Vzdělávací institut o.p.s. pro charitní praxi, jehož zřizovatelem
je Diecézní charita Hradec Králové, má již akreditované semináře od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Institut bude
také garantem dalšího rozvíjení programu Dekacert u nás, vzájemné spolupráce všech lektorů i Charit, které etický program
zavedou do své praxe.
Na slavnostním zahájení prvního kurzu pro lektory s prof.
Elisabeth Jünemann, které se uskuteční ve středu 20. března

2019 v Hradci Králové, se sejdou zástupci českobudějovické,
plzeňské, olomoucké, ostravsko-opavské a naší diecéze, aby
podepsaly dohodu o spolupráci na projektu. Ten bude trvat do
poloviny roku 2021 a jeho součástí bude i výzkum realizovaný vedoucími pracovníky Křesťanské sociální práce na CMTF
v Olomouci. Více informací naleznete také na webových stránkách www.desaterovcharite.cz.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka Vzdělávacího institutu )

Indické fotky a příběhy putují českými
městy
Královéhradecká diecéze: Putovní výstava Svět indických
dětí je stále v pohybu. Fotografie a příběhy dnes již dospělých
absolventů projektu Adopce na dálku byly vystaveny v Přelouči,
Kutné Hoře, Holicích, Vysokém Mýtě a Pardubicích. Hradecká
Diecézní charita touto cestou prezentuje výsledky Adopce na
dálku, která už od roku 2000 propojuje dárce a chudé indické
děti. Letos jsou domluvené instalace výstavy v Králíkách, Hradci Králové nebo Litomyšli. Termíny a místa konání a také více
informací o charitní pomoci v Indii najdete na www.adopce.
hk.caritas.cz.
Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli za 18 let již více
než 6000 indických dětí k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů
stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři.
Jsou to sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svou rodinu a jsou přínosem pro celou indickou společnost.
Vojtěch Homolka )

