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ZPRAVODAJ DIECÉZNÍ CHARITY HRADEC KRÁLOVÉ

1/2018

Jak pomáhají tříkrálové
peníze na Poličsku
Prožít poslední chvíle života doma s těmi nejbližšími, umožňuje nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám Domácí hospic sv.
Michaela v Poličce. Letos opět pomohli i lidé, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky. Poličská Charita, která službu zajišťuje, mohla z darovaných peněz uhradit potřebnou péči lékaře a psychoterapeuta, zdravotní materiál a dopravu k pacientům. Jedním
z nich byl také pan Petr, který zápasil se zhoubnou rakovinou.
Takto na společné okamžiky s vděčností vzpomíná jeho mladší
bratr Oldřich.

Petrovy cesty k domovu
se zkracovaly
Mám bráchu. Před rokem zemřel na karcinom mízních uzlin.
Jsem sice z nás tří kluků nejmladší, ale v životě nastanou chvíle,
kdy musíte ustát roli staršího bráchy. Před asi dvěma lety jsem
tuto roli obsadil já. Moje angažmá začalo nepatrnou bulkou,
kterou si můj starší bratr Petr nahmatal v podpaží.
Lekl se, pochopitelně – také, kdo by ne. Zároveň to ale chlapsky
bagatelizoval. Byl jsem to já, kdo ho přiměl k urychlené návštěvě lékaře. Nález byl jasný. Petr v Litomyšli podstoupil první operaci, při níž mu vyjmuli bulku a při následném histologickém
rozboru stanovili diagnózu: zhoubný melanom. Kolotoč dění se
začal roztáčet.
Ze zdravého třiačtyřicetiletého muže se stal nemocný, ze zaměstnance osoba v dlouhodobé pracovní neschopnosti, stabilitu a bezpečí vystřídala nejistota. Po operaci následovala chemoterapie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Bratrovo
tělo však zvládlo pouze dvě, pak lékaři museli léčbu přerušit.
A už se k ní nikdy nevrátili. Následovalo asi roční období klidu. Ale ten nikdy nebyl. Petr velmi rád jezdil na kole, i když byl
nemocný, ale jeho cesty k domu se stále zkracovaly. Ubývalo
mu sil.
Vyšetření PCT nacházelo stále nová ložiska melanomu, tu na
ledvinách, tu na játrech… Toto období završila druhá operace.
Lékaři dokonce vyjádřili i naději na zlepšení, ale lépe už nebylo.
Petrův život se nezadržitelně blížil ke konci.

( Domácí hospic sv. Michaela v Poličce, který pomáhá rodinám pečujícím o nevyléčitelně nemocné, byl podpořen také z výtěžku Tříkrálové sbírky. Foto: Štěpánka Dvořáková

Do poslední chvíle spolu
díky pomoci Charity
„Co dělat?“ Věděli jsme, že ho zachránit nedokážeme. Bylo
nám jasné, že jediné, co pro něho můžeme udělat, je, zůstat do
poslední chvíle při něm. Abychom to zvládli, potřebovali jsme
podporu, a to velkou, protože není nic zoufalejšího, než bezmocně hledět na milovanou bytost v bolestech nebo zápasící po
dechu. Od kolegů z práce jsem poprvé uslyšel, že místní Charita
provozuje Domácí hospic sv. Michaela.
Kontaktovali jsme ho a dočkali se pomoci. Od té doby k nám
dennodenně jezdila zdravotní sestra z Charity. Asi jednou za tři
dny bratra navštívil hospicový doktor. Léčbu stále přizpůsoboval, aby se Petr cítil co nejlépe. Postupně se zvyšovaly dávky opiátů, takže se dařilo bolesti zvládat. Starali se i o nás. Říkali nám,
jak je dobré s bráchou mluvit, utěšovali bratra a uklidňovali
nás, pečující, a postupně všechny připravovali na to, co přijde.
Psychologická pomoc hospicových pracovníků hodně pomohla
právě mojí mamince, aby to zvládla.
/dokončení na str. 34
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Začněte s námi nový rok
dobrým skutkem!
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již poosmnácté. Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí
lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom
prosí o dar na podporu lidí v nouzi. Přijměte, prosím, tyto vyslance potřebných, které budete potkávat kolem svátku Zjevení
Páně 6. ledna v ulicích našich měst a obcí.

Jak poznáte koledníky?
Koledníky Charity poznáte podle toho, že vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné pokladničky opatřené charitním
logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.
V Hradci Králové požehná koledníkům na cestu biskup Jan Vokál v pátek 5. ledna v 8 hodin v katedrále Sv. Ducha. Na Hradecku sbírku doprovodí také fotosoutěž pro koledníky „O nejkrásnější kostým“. V Pardubicích bude sbírka slavnostně zahájena
ve čtvrtek 4. ledna v 9:30 hod. na Pernštýnském náměstí. Koledníkům požehná pomocný biskup Josef Kajnek a v programu
vystoupí pěvecký sbor Bonifantes.

betlémy nebo soutěže, hry a promítání pro koledníky. Pozvánky
najdete v rubrice Kalendář. Bližší informace o doprovodných
akcích a záměrech sbírky naleznete také na www.hk.caritas.cz.

Kde pomohou tříkrálové peníze

Každá koruna pomáhá

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu
sbírky bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí.

Do sbírky je možné přispět i pomocí dárcovské SMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo odesláním finančního
daru na konto: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Například v naší diecézi na Královéhradecku budou koledníci
prosit o dar na podporu domácí hospicové péče a na Náchodsku na podporu domu na půli cesty pro mladé lidi v nouzi. Na
Ústecko-orlicku mohou lidé podpořit sociálně terapeutické
dílny pro handicapované v Králíkách a na Pardubicku pobytové odlehčovací služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Na Kutnohorsku budou lidé přispívat také na rozvoj dobrovolnictví a na Přeloučsku na rekonstrukci nízkoprahového
klubu pro děti a mládež Jakub klub.
Naše Charity z části výtěžku podpoří také humanitární projekty v zahraničí, například kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez
vyučení a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore nebo
výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum v Indii. Tyto projekty realizuje Diecézní charita HK.
Charity pro vás připravily i spoustu doprovodných akcí, často ve spolupráci s farností – tříkrálové koncerty a průvody, živé

( Tříkráloví koledníci z Kutné Hory. Foto: Markéta Machanová

Pomoci můžete také sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 7. 1. od 18 hod. na ČT 1. Vystoupí: Kryštof, Jelen a další.
Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský (změna programu
vyhrazena). Děkujeme Vám!
Generální partner: Nadace České spořitelny. Hlavní partner:
T‑Mobile. Hlavní mediální partner: Česká televize a Český rozhlas.
Více také na www.trikralovasbirka.cz a na www.facebook.com/
trikralovasbirka.
Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a vše dobré v novém roce 2018.
Až u Vás zazvoní tři králové, kteří se prokáží pověřením české Charity, otevřete jim, prosím, nejenom dveře, ale také svá
srdce... Děkujeme vám!
www.hk.caritas.cz

www.trikralovasbirka.cz
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( KALENDÁŘ NA LEDEN
Tříkrálové koncerty

Živé betlémy

n 3. ledna, Pardubice, kostel sv. Jana v 19 hod. Účinkují
pěvecké sbory Perštýn, Ludmila a Suk

n 5. ledna, Náchod, Masarykovo nám. od 16 hod. Představení živého betlému a příchod Tří králů s hudebním doprovodem. Pořádá Déčko Náchod a Charita

n 4. ledna, Horní Ředice, kostel sv. Václava v 18 hod. Vy-

stoupí ZUŠ Holice

n 5. ledna, Holice, KD v 18 hod. Koncert ZUŠ Holice
n 6. ledna, Pardubice, Dům techniky v 16 hod. Koncert
manželů Zdvihalových a jejich žáků
n 6. ledna, Jaroměř, kostel sv. Jakuba v 17 hod.: účinkují
sbory Ostrováček a Kapa. Pořádá ZŠ Na Ostrově a Gymnázium J. Žáka na podporu Tříkrálové sbírky
n 6. ledna, Trutnov, kostel Narození Panny Marie. Koncert
pěveckého sboru Chorea Corcontika

6. ledna, Bukovka, sál Hospody U Václava v 17 hod.
Účinkuje folklórní soubor Lipka Pardubice. Pořádá Obec
Bukovka

n

6. ledna, Přibyslav, fara v 18 hod.. S vánočními skladbami tradičně po koledě vystoupí mladí i velcí hudebníci
z Malé Losenice a Přibyslavi

n

n 7. ledna, Humpolec, ZUŠ G. Mahlera v 16 hod. Účinku-

je pěvecký soubor Tucet

n 7. ledna, Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie v 17 hod.
n 7. ledna, Pardubice, kostel sv. Bartoloměje v 16 hod.
Účinkuje Chrámový sbor pod vedením prof. Kuchválka
n 7. ledna, Červený Kostelec, kostel sv. Jakuba Staršího
v 17 hod. Talent našich sousedů aneb Vánoční mše lokálních skladatelů
n 13. ledna, Česká Třebová, kostel sv. Jakuba v 17 hod.

6. ledna, Humpolec, Horní nám. v 9 hod. Tradiční zahájení Tříkrálové sbírky ve městě. K malému Ježíškovi,
kterého s výjimkou silných mrazů téměř vždy ztvární živé
miminko, dorazí tři králové na koních a koledníci dostanou
požehnání na cestu

n

7. ledna, Vepřová (farnost Velká Losenice). Putovní hra
„Čtvrtý z mudrců“ tradičně doprovodí sbírku ve farnosti. Pojednává o čtvrtém mudrci, který se třemi králi nedošel, protože po cestě konal dobré skutky a s Ježíšem se setkal až v okamžiku jeho ukřižování. Hraje až sedm desítek dětí i dospělých.
n

Betlémská hvězda
n 7. ledna, Jičín, zámek – porotní sál od 16 hod.. Hudebně
komponovaný pořad na podporu Tříkrálové sbírky.

Tříkrálový průvod
n 6. ledna, Polička, od 9 hod. Průvod koledníků městem
z Charity na nám. Palackého – požehnání koledníkům a jízda tří králů na koních doprovázená žesťovými fanfárami
Small Bandu.

Zpívání koledníků
n 7. ledna, Dobruška, nám. F. L. Věka od 17 hod. Zhasnutí
vánočního stromu, koledy a vyhlášení výsledku sbírky.

Ředitelská tříkrálová koleda
n 5. ledna, Havlíčkův Brod od 8 hod. V centru města koledují ředitelka Charity s řediteli Muzea Vysočina a nemocniční lékárny. U charitního stánku Tříkrálové zastavení na
Havlíčkově nám. se mohou kolemjdoucí zahřát a také dozvědět více o tradici Tří králů.

XXII. Charitní papírový ples
n 3. 2., Letohrad-Orlice , Orlovna od 19.30 hod. Rezervace

vstupenek na Charitě, Na Kopečku 356, Letohrad, tel. 465
621 281. Tentokrát jsou obzvlášť vítáni návštěvníci v papírových modelech či doplňcích. Pořádá: Oblastní charita Ústí n.
O. Výtěžek bude věnován na vybavení přístavby Centra pod
střechou v Letohradě. Více na www.uo.charita.cz.
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/ dokončení článku Jak pomáhají tříkrálové peníze… ze strany 31
Hospic nás vybavil i potřebnými pomůckami. Vzpomínám,
snad na vůbec nejtěžší okamžik, když jsme z charitní půjčovny
dovezli polohovací postel a ještě spolu s bratrem ji montovali.
Přitom jsme oba věděli, že na ní zemře.
Odcházení mého bratra bylo klidné. Udělal jsem vše, co jsem
mohl. Nemám vůči němu žádný dluh ani výčitky. Zůstaly jen
pěkné vzpomínky. Aby to tak bylo, museli jsme my, pečující
rodina, zvládnout velký úkol. A to se nám, s pomocí Domácího
hospice sv. Michaela, podařilo. Jeho provoz je zčásti financován
také z Tříkrálové sbírky, jak jsme se později dozvěděli. Takže
i vy, tříkráloví dárci, máte v našem rodinném příběhu své pomyslné místo. Děkujeme Vám za ně.

Štěpánka Dvořáková )

( Indické děti podporované v projektu Adopce na dálku. Foto: archiv

Přes dvě stovky indických dětí
dokončilo základní školu
Indie/HK: Projekt Adopce na dálku® hradecké Diecézní charity
umožňuje chudým indickým dětem získat kvalitní vzdělání. Důležitým mezníkem je dostudování 10. ročníku. Ukončené základní vzdělání dává žákům slušné možnosti budoucího uplatnění.
Díky Adopci na dálku® dokončilo v uplynulém roce vzdělání 239
žáků. Někteří se přihlásili na dvouletý kurz, který je připraví na
studium vysoké školy. Jiní navštěvují počítačové kurzy nebo si
už našli práci. Děkujeme všem dárcům za dlouhodobou finanční
podporu indických dětí ve studiu!

Více také na www.policka.charita.cz.

( AKTUALITY
V azylovém domě
jsou na mrazy připraveni

Adopce na dálku DCH HK )

Hradec Králové: Dům Matky Terezy v Hradci Králové je připravený na zimní mrazivé počasí, kdy lidé bez domova častěji
vyhledávají jeho pomoc. Provoz denního centra je prodloužený
a díky jednomu z dárců tu každé pondělí vaří pro klienty guláš.
U letiště otevřela hradecká Oblastní charita ještě zimní noclehárnu pro muže s kapacitou 18 lůžek a také navýšila počet lůžek
v Domu Matky Terezy pro ženy. „Díky sbírkám jsme vytvořili dostatečnou zásobu obuvi, ošacení i potravin. Pro terén máme zásobu karimatek a přikrývek,“ říká Dana Pechová, vedoucí Domu
Matky Terezy v Hradci Králové.
Jana Karasová
s přispěním Oblastní charity HK

Adventní věnce
pro domácí hospicovou péči
Pardubice: Až 80% lidí si přeje zemřít doma v kruhu nejbližších. Pardubická Charita v rámci zdravotní a hospicové služby
pomáhá rodinám, které chtějí pečovat a být se svými blízkými
až do konce. Služba je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami. Tam, kde peníze nestačí, nastupují dárci. Před vánočními
svátky Charita opět uspořádala benefiční akci Adventní věnce
pro domácí hospicovou péči. Za vydatné pomoci dobrovolníků
v Pardubicích, Holicích, Sezemicích, na Univerzitě Pardubice
a v komerčních firmách jsme vyrobili přes šest stovek věnců.
Ze srdce děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili. Více na
www.pardubice.charita.cz.
Jan Lohynský )

Centrum Holoubek
vzdělávací institucí roku 2017
Holice: Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice uspělo v celonárodní soutěži Vzdělávací instituce
roku 2017. Soutěž pořádá Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD). Holické centrum uspělo v konkurenci takových
firem jako je nakladatelství Fórum a jazyková agentura Channel
Crossing. Finále, kde Holoubek získal i ocenění publika za nejlepší prezentaci, proběhlo 15. 11. 2017 na galavečeru v Praze. Více
na www.pardubice.charita.cz. Gratulujeme!
Jan Lohynský )

Oblastní charita Červený Kostelec hledá nového kolegu
nebo kolegyni na pozici

hlavní účetní
Kontakt: Marie Vondráčková, tel. 491 610 316. Adresa:
Oblastní charita – středisko Háčko, Manž. Burdychových 245, Červený Kostelec, 549 41. Nástup: možný
ihned nebo po dohodě. Místo výkonu práce: OCH, Háčko Červený Kostelec. Zájemce budeme kontaktovat po
zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mail: vondrackova@hospic.cz.
Více informací: www.ochck.cz.

