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Arcibiskup Machado: Žijeme
pro okamžik každého dne
V listopadovém čísle vám přinášíme
rozhovor s indickým arcibiskupem Peterem Machadem z Bangalore, který
v září navštívil naši diecézi, aby poděkoval dárcům projektu Adopce na dálku®
za podporu chudých indických dětí ve
studiu. Podle jeho slov zažil mezi českými věřícími vřelé přijetí a velký zájem
o jeho zemi.

mohou s hrdostí říci, že vkročili do života
s vaší pomocí. Někteří příjemci vaší podpory se stali lékaři, inženýry, učiteli, profesory, zdravotními sestrami, a dokonce
i kněžími a řádovými sestrami! Někteří
odcestovali za prací do zahraničí a pracují třeba jako posádka na lodích.
Tisíce dětí vstoupily do kvalitnějšího života právě díky vaší pomoci a podpoře.
Nyní povzbuzujeme naše děti, které využily štědrosti sponzorské štědrosti, aby
pomáhaly ostatním.

„ Co bychom se my Evropané mohli
od indických křesťanů učit? A co Indové od Evropanů?

Velmi dobrá otázka! Od nás se můžete
učit, jak žít v jednotě i přes rozmanitosti
v multidimenzionální společnosti. Indové umí být šťastní, i když jsou chudí.
Mají několik základních potřeb a žijí pro
okamžik každého dne. Naše víra v Boha
dává našim životům smysl, inspiruje nás
rozmanitost. Na druhou stranu se musíme naučit vašemu smyslu pro sdílení
a štědrost, což pro nás není vždycky samozřejmé. Máte také spoustu trpělivosti
a tolerance. Mohli bychom se učit vašemu smyslu pro disciplínu a efektivitu, se
kterou jdete k dosažení cílů.

„ Jak funguje v Indii církevní školství?

Indický systém církevních škol je jedním z nejlepších na světě. Indická církev,
i přes to, že je v zemi jen 2% menšinou,
velice přispěla ke všeobecné vzdělanosti
a především gramotnosti obyvatel Indie.
Indické církevní instituce prokazují obrovskou disciplínu, odhodlání a připravenost. Křesťanské školy jsou dokonce
i tam, kde nežijí žádní křesťané. Naše

„ Přijíždějí čeští „adoptivní“ rodiče
na návštěvu rodin, ve které podporují
to „své“ dítě?

Čas od času někteří přijedou, aby si prohlédli vesnici, poznali prostředí a navštívili rodinu „svého“ dítěte. Jedni adoptivní rodiče dokonce nějaký čas s tou velmi
chudou rodinou zůstali bydlet.
( Indický arcibiskup Peter Machado z Bangalore v září navštívil naši diecézi, aby poděkoval českým dárcům za pomoc a také je
informoval o pokrocích indických dětí zapojených do Adopce na dálku®. Foto: archiv

školy se starají o všechny, bez ohledu na
kastu a vyznání, a to zejména na venkově a v dalších oblastech, kde je to nejvíce
potřeba.

„ Jakým způsobem jsou využívány finanční dary z České republiky?

Jsem velmi vděčný za finanční podporu
z České republiky našim dětem v posledních devatenácti letech. Nesmírně nám
to pomohlo a pomáhá. Jsou děti, které

„ Mají naopak sponzorované děti zájem poznat Českou republiku?

Koordinátoři se snaží o České republice
podrobněji referovat. Snaží se také, aby
si indické rodiny uvědomily, že peníze
z vaší republiky nejdou od bohatých lidí,
ale z obyčejných rodin. Prezentovala se
jim například i videa z Tříkrálové sbírky,
aby se v Indii vědělo, že není jednoduché
finanční prostředky získat.

„ Jakým způsobem se dostávají peníze k dětem z Adopce na dálku?

Každému sponzorovanému dítěti je založeno v bance konto na jméno rodiče nebo
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opatrovníka, ze kterého se platí nejen výdaje na jeho studia, ale
také případné výdaje na jeho zdravotní ošetření. Následně je po
předložení účtenek v indické kanceláři projektu zkontrolováno,
zda byly peníze použity správně. Škola také předkládá vysvědčení dítěte, aby tím bylo potvrzeno, že dítě opravdu do školy
chodilo.

„ Jak se vybírají indické děti pro Adopci na dálku?

Děti jsou vybírány na doporučení sociálních pracovníků, kteří
znají jejich rodinná zázemí. Není možné pomoci všem dětem.
Proto je v rodině určeno vždy jen jedno dítě, které by bylo následně schopné předat získané vědomosti ve své rodině dál.
Snažíme se, aby rodiny pochopily, že díky vzdělání se mohou
děti odrazit od sociálního dna a získat lepší práci a žít kvalitnější život. Momentálně máme v arcidiecézi Bangalore asi tři
tisíce dětí, které by rády do Adopce na dálku vstoupily. Děti se
nevybírají jen z rodin, ale také sirotci nebo sluchově či zrakově
postižení.

„ Existuje v Evropě podobná spolupráce s jinou zemí na podobném projektu?

Neexistuje. Česká republika je výjimečná. Děkujeme Vám za
pozornost, kterou věnujete našemu projektu. Děkuji velmi
všem dárcům, protože naše indické děti vaši pomoc opravdu
potřebují. Všude, kam jsme v těchto dnech přijeli, jsme byli
přijati s velkou vřelostí a upřímností. Nenastal žádný problém
s jazykovou bariérou, protože všude se promlouvalo jedním jazykem, jazykem lásky.
pro Katolický týdeník Pavel J. Sršeň, redakčně kráceno )

( AKTUALITY
Boni pueri vyzpívali pro chudé indické
děti přes 34 tisíc korun
Hradec Králové: Benefiční koncert Boni pueri pod vedením
sbormistra Marka Štilce, který ve středu 25. září zaplnil katedrálu Sv. Ducha, sklidil zasloužený aplaus dárců i dalších
návštěvníků. Jeho výtěžek ve výši 34 229,- Kč bude věnován
na vzdělávání školáků z nejchudších indických rodin zapojených do Adopce na dálku®. „Děkujeme všem, kteří přispěli do
kasičky, a dali tak chudým dětem v Indii naději na lepší život!
Díky patří také všem vystupujícím za nezapomenutelný zážitek,“ říká Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.
Benefičním koncertem, kterému předcházela děkovná mše svatá celebrovaná biskupem Janem Vokálem a biskupy z Indie, vyvrcholila zářijová indická návštěva v hradecké diecézi. „V naší
zemi pomáháme těm nejchudším z nejchudších především v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Díky pomoci vás dárců z Česka

( Benefičním koncertem Boni pueri pro Adopci na dálku® v katedrále
Sv. Ducha vyvrcholila podzimní indická návštěva v naší diecézi. Foto:
Jana Karasová

jsou dnes z absolventů charitního projektu Adopce na dálku® učitelé, lékaři nebo technici. Díky vám můžeme vzdělávat a uzdravovat chudé,“ děkoval dárcům a návštěvníkům koncertu indický
arcibiskup Peter Machado z partnerské diecéze Bangalore. Za
téměř 20 let pomohli čeští dárci získat vzdělání již více než 6500
dětem z chudých indických rodin. Benefici uspořádaly Diecézní
charita HK a Český chlapecký sbor Boni pueri pod záštitou Biskupství královéhradeckého, za laskavé podpory Královéhradeckého kraje a OSA, z.s.
Indický arcibiskup Peter Machado z Bangalore a biskup Derek
Fernandes z Belgaum jsou klíčovými partnery projektu Adopce na dálku® Diecézní charity Hradec Králové. V rámci své
několikadenní návštěvy se setkali s biskupem Janem Vokálem
a hejtmanem Jiřím Štěpánem. Zavítali i do Petrofu a hradecké
Filharmonie, jejíž zaměstnanci podporují 3 indické školačky ve
vzdělání. Biskup Derek Fernandes diskutoval také se studenty
Biskupského gymnázia B. Balbína, kteří podporují ve studiu 8
indických žáků. Navštívil rovněž Gymnázium v České Třebové
a setkal se s dárci v Litomyšli a Pardubicích.
Doslova maraton besed a setkání po naší diecézi absolvoval
už týden předtím indický koordinátor projektu P. Patrick Pinto
z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin
vyprávěl studentům na školách v Hradci Králové i na Pardubicku, a také účastníkům besed v Poličce, Novém Městě nad Metují, Kutné Hoře, Dobrušce nebo Rychnově. Ve čtvrtek 19. září
se P. Pinto setkal s radním Pardubického kraje pro sociální péči
a neziskový sektor Pavlem Šotolou.
Za milé přijetí a spolupráci při zajištění indické návštěvy v naší
diecézi děkujeme všem dárcům, farnostem, Charitám, školám
a také uvedeným osobnostem, společnostem a partnerům koncertu. Více na www.adopce.hk.caritas.cz a www.hk.caritas.cz.
Jana Karasová )
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( AKTUALITY
Oblastní charita v Kutné Hoře
oslavila 25 let svého založení
Kutná Hora: Ve dnech 20.–21. září oslavila Oblastní charita
v Kutné Hoře 25. výročí svého založení. Program byl velmi pestrý a různorodý svými aktivitami pro děti i dospělé a odehrál se
v prostorách kutnohorského Církevního gymnázia. Počasí oslavám přálo a přilákalo více než dvě stě návštěvníků.
V prostorech Církevního gymnázia si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu jednotlivých charitních středisek a dozvědět se blíže
o jejich aktivitách a službách. Tyto informace doplňoval obrazový
spot přímo z terénu z činnosti sociálních pracovníků. Na oslavách
jsme přivítali vzácnou návštěvu P. Patricka z diecéze Bangalore,
který je indickým koordinátorem charitního projektu Adopce
na dálku®. Oslavy si velmi užily i děti, pro které bylo připraveno
mnoho soutěží, výtvarné dílny, bublinová show i skákací hrad.
Závěr oslav ve zcela zaplněné aule patřil posluchačům písničkářů
Michala Horáka a Pavla Helana. Více také na www.kh.charita.cz.
Marcela Mommersová )

( Vypuštění bílé holubice jako symbol přání a modliteb za nemocné
a trpící na charitní pouti v Chlumku u Luže. Foto: Jindřich Balous

nemocné, umírající a jejich rodiny je potřeba se modlit a doprovázet je nejen profesionálně a s lidským pochopením, ale právě
i modlitbou,“ uvedla ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková. „Podpora tolika lidí dobré vůle při naplňování našeho
poslání je pro mne i celý tým Farní charity Chrudim závazkem
k další službě potřebným,“ dodal její ředitel Roman Pešek.
Mše svatá byla obětována za nemocné, trpící a také za konkrétní
blízké osoby. Svá přání psali lidé na lístky a společně tak mohli svěřit své prosby Bohu. Jako symbol těchto přání a modliteb
byla vypuštěna bílá holubice. Pro poutníky byla připravena také
přednáška pana Jiráska o poutním místě, varhanní koncert Petra Špáty, zábava pro děti a občerstvení při společném posezení
široké charitní rodiny. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům za pomoc s přípravou milého setkání. Více na www.pardubice.charita.cz.
Jan Lohynský )

Dny ukrajinské kultury představily
lidové výšivky a řemesla
( Oslavy 25. výročí Charity v Kutné Hoře. Foto: archiv Oblastní charity Kutná Hora

Pardubická a chrudimská Charita
na společné pouti
Luže: Více než stovka farníků vyrazila v sobotu 28. září do poutního místa na Chlumku u Luže na Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící, kterou uspořádaly Oblastní charita Pardubice
s Farní charitou Chrudim k letošnímu Dni Charity. Nejzdatnější
pěší a cyklističtí poutníci urazili celých 32 km a dostali požehnání na cestu v Pardubicích i Chrudimi. Pouť završila mše svatá
v zaplněném kostele Panny Marie Pomocné, kterou celebroval
P. Václav Čunek s P. Tomášem Kvasničkou a P. Janem Linhartem. Poutníky přivítali také ředitelé obou Charit.
„Jsme velice rádi, že na pouť za nemocné a pacienty hospicové
péče přišlo velké množství lidí. Čím dál víc si uvědomuji, že za

Hradec Králové: V září byla ve foyer krajského úřadu k zhlédnutí
výstava tradičních ukrajinských výšivek. K vidění byly také ukázky lidových řemesel, například typické dřevěné předměty malované technikou Petrykivsky. Výstava se uskutečnila v rámci Dnů
ukrajinské kultury v Hradci Králové. Záštitu nad akcí převzal
hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., který se také zúčastnil vernisáže ve čtvrtek 12. září. V doprovodném programu vystoupila tvůrčí
skupina Radost a nechyběly ani ukrajinské ochutnávky. Poděkování patří také paní Ludmile, Marii a Natalii původem z Ukrajiny, které ze svých sbírek nezištně zapůjčily rozmanité předměty
lidové tvorby. Akci uspořádaly Integrační centrum pro cizince
Diecézní charity HK a Regionální ukrajinský spolek ve VČ.
Jana Karasová )

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
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Sportem ku pomoci
Červený Kostelec: V sobotu 21. září se v Červeném Kostelci odehrál již 6. ročník Běhu pro hospic. Za vydařeného počasí zdolalo
připravené tratě od 150 m do 10 km na 588 běžců takřka všech
věkových kategorií. Hromadného startu hlavního závodu na
10 km se zúčastnilo přes 350 sportovců! Hostem a tváří letošního Běhu byl spisovatel Michal Viewegh, který dříve běhal půlmaratony i Pražský maraton. Našim běžcům startoval jednotlivé
závody a dekoroval vítěze. Hlavní závod vyhrál v kategorii mužů
Dominik Sádlo, v kategorii žen opět Táňa Metelková.
Každý účastník přispěl na budování nového zázemí pro Mobilní hospic Anežky České. Díky hojné účasti a podpoře firem se na
tento účel prozatím vybralo 120 tisíc Kč. Děkujeme a těšíme se na
další ročník. Více na www.behprohospic.cz.
Jan Kordina )

Oblastní charita Hradec Králové hledá

dobrovolníky pro sbírku potravin
Sbírka se koná v OC: Lidl (Brněnská a na Třebechovice), Hypertesco Březhrad, Tesco ve Futuru, Makro, Albert Kukleny, Penny (Třebeš a Pospíšilova třída) a Tesco Jaroměř.

v sobotu 23. listopadu 2019
Hledáme pomoc v časech 8–12, 12–15.30, 15.30–19
hodin. Zájemci, prosím, zaregistrujte se na e-mailu
koordinator@pbhk.cz, případně na tel. 777 721 641.
Potravinová banka Hradec Králové zajistí distribuci potravin organizacím poskytujícím pomoc seniorům, matkám
samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských
domovů, lidem v nouzi.
Potřebujeme každou ruku! Více na www.charitahk.cz

n 7. 11. v 18 hod., Benefiční koncert

pro Hospicovou péči, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vystoupí Gentlemen Singers, Smíšené pěvecké sbory Ateneo Univerzity Palackého a Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Vstupné dobrovolné. Z výtěžku bude podpořena hospicová péče v HK. Více na www.charitahk.cz.
n 13. 11. od 9 do 19 hod., Setkání národů,

Adalbertinum (Tř. ČSA)
Festival cizokrajné hudby a tance, etnické ochutnávky, národní oděvy a tradiční výrobky. Pořádá Integrační centrum
Diecézní charity HK s partnery. Letos tančíme pro planetu!
Více na obálce Adalberta a www.cizincihradec.cz.
n 4. 10.–28. 11, „Za naše úspěchy vděčíme Vám“,

Filharmonie HK
Výstava příběhů úspěšných absolventů Adopce na dálku®
Diecézní charity HK. Více na www.adopce.hk.caritas.cz.

Polička
n 9. 11. v 17 hod., Benefiční koncert

písničkáře Pavla Helana, kostel sv. Michaela
Návštěvou koncertu přispějete na novou schodištní plošinu, kterou potřebují v Denním stacionáři pro zajištění
bezbariérového přístupu pro své handicapované klienty.
Vstupenky k zakoupení hodinu před koncertem v kostele.
n 29. 11. od 8 – 17 hod., „S vůní vanilky“

aneb Pojďte s námi do Betléma, v Charitním domě I.
Tradiční adventní výstava, letos na téma „Betlém, město chleba“. Pan Krejčí z Borovské pekárny vám prozradí
něco z pekařského umění. Výrobu ošatek vám ukáže paní
Kmošková a pletení košíků pan Žák. Můžete se těšit na
vyprávění kněží o Betlému, adventní prodej výrobků z AC
dílen a Denního stacionáře nebo oblíbené produkty od
medařů. Více na www.policka.charita.cz.

Červený Kostelec
n 9. 11., 11. charitní ples, Sokolovna

( KALENDÁŘ NA LISTOPAD
Hradec Králové
n 2. 11. v 19 hod. Benefiční koncert

na NãPLAVCE café & music bar
Hrají kapely No Rules a Urban Robot. Výtěžek bude věnován na projekt výstavby Hospice ve Stěžerách. Vstupenky
k zakoupení na místě, na facebooku a www.naplavkahk.cz.
n 4. 11., 9–15 hod. Den otevřených dveří

ve Středisku rané péče Sluníčko (Karla IV. 1222)
n 13. 11. 9–15 hod. Den otevřených dveří

v Poradně pro lidi v tísni (Kotěrova 847)

Oblastní charita vás zve na 11. ročník charitního plesu ve
stylu benátského karnevalu. Moderuje herečka Simona
Babčáková.
n 12. 11. Den otevřených dveří v Hospici Anežky České

Možnost prohlídky zařízení i s komentářem a seznámení
s principy hospicové péče. Dětský koutek a ochutnávka
sirupů. Více na www.hospic.cz.

Náchod
n 20. 11. v 19 hod., Koncert Ondřeje Brzobohatého,

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Benefiční koncert podpoří Mobilní hospic Anežky České.
Více na www.hospic.cz.

