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ZPRAVODAJ DIECÉZNÍ CHARITY HRADEC KRÁLOVÉ

1/2019

Každý dobrý skutek pomáhá
Začátkem ledna opět vyjdou do ulic tříkráloví koledníci, aby do našich domovů
šířili radostnou novinu o příchodu Boží
lásky na svět. Až u vás zazvoní, popřejí
vám vše dobré v novém roce a napíší na
dveře požehnání K + M + B 2019, přispějte jim, prosím, také do pokladničky
na pomoc lidem v nouzi. Děkujeme Vám!

Jak poznáte
koledníky Charity
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již podevatenácté a v naší
diecézi budete koledníky potkávat nejvíce kolem svátku Zjevení Páně 6. ledna.
V Hradci Králové jim na cestu požehná
biskup Jan Vokál v úterý 8. ledna v 8 hodin
v katedrále Sv. Ducha. V Pardubicích bude
sbírka slavnostně zahájena ve čtvrtek 3.
ledna v 9:30 hodin na Pernštýnském náměstí a koledníkům dá požehnání pomocný biskup Josef Kajnek. Starým městem
také projedou tři králové na koních a v programu vystoupí pěvecký sbor Bonifantes.
Koledníky Charity poznáte podle toho,
že vybírají finanční příspěvky do úředně
zapečetěné pokladničky s logem Charity
a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.
Charity pro vás připravily i spoustu doprovodných akcí, často ve spolupráci
s farností – tříkrálové koncerty a průvody, živé betlémy nebo další zajímavé akce
pro koledníky za odměnu. Pozvánky najdete v rubrice Kalendář na str. 32–33.

Komu sbírka pomůže
Výtěžek Tříkrálové sbírky pomůže 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.
Například na Hradecku budou koledníci
prosit o dar na podporu domácí hospicové péče o nevyléčitelně nemocné. Na
Pardubicku se bude přispívat na rozšíření služeb pro rodiny s dětmi a pomoc
pěstounům. Trutnovská Charita z vybraných peněz zakoupí dávkovače léků pro
zdravotní službu a domácí hospicovou
péči. Na Jičínsku z výtěžku sbírky podpoří

dobrovolnické programy na pomoc dětem, rodinám, seniorům a lidem s handicapem, v Dobrušce a okolí službu osobní
asistence pro lidi se zdravotním postižením. Na Poličsku budou tři králové vybírat
příspěvky na rekonstrukci domu pro sociálně terapeutické dílny na pomoc handicapovaným a pro sociální rehabilitaci.
Naše Charity věnují část výtěžku také na
humanitární projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita HK: konkrétně
na kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez
vyučení a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, dále také na podporu
nemajetných školáků a vysokoškolských
studentů v oblasti Belgaum.
Bližší informace o doprovodných akcích a záměrech sbírky naleznete také na
webových stránkách www.hk.caritas.cz
a www.trikralovasbirka.cz.
Pokračování na straně 32

›››
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››› Pokračování ze strany 31
Začněte i vy nový rok dobrým skutkem!
Do sbírky lze přispět také dárcovskou SMS ve tvaru: DMS
KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777 (cena jedné SMS
je 30, 60 a 90 Kč) anebo odesláním finančního daru na účet:
66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.
Pomůžete i sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 6. 1.
od 18 hod. na ČT 1. Vystoupí: Pavel Callta, Ilona Csáková, Roman Dragoun s kapelou Futurum, skupiny Mirai a Zrní. Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský. Více také na www.trikralovasbirka.cz a na www.facebook.com/trikralovasbirka.
Hlavní partner: T-Mobile. Partner: Nadace České spořitelny.
Hlavní mediální partner: Česká televize a Český rozhlas.

Každá koruna pomáhá! Děkujeme Vám!
www.hk.caritas.cz

www.trikralovasbirka.cz

( KALENDÁŘ NA LEDEN
Živý betlém
n 5. 1. v 9 hod., Humpolec, Horní nám. před farou. Podevatenácté zahájí Tříkrálovou sbírku ve městě živý betlém.
K malému Ježíškovi dorazí tři králové na koních. Všem koledníkům se dostane požehnání a poté vyrazí do ulic.

6. 1. ve 14 hod., Nížkov (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. V představení
hraje až sedm desítek dětí i dospělých.

n

Živý betlém s tříkrálovým průvodem
n 5. 1. od 9:00 do 9:30 hod., Polička, Nám. Palackého.
K živému betlému se zvířátky a hudbou, který pořádá poličská farnost, se připojí tříkrálový průvod z Charity vedený králi na koních. Koledníkům a všem přítomným požehná pan farář.

Betlémská hvězda
n 6. 1. od 16 hod., Jičín, zámek – porotní sál. Komponovaný benefiční pořad (ne)vážné muziky na podporu Tříkrálové sbírky.

Zpívání koledníků
n 6. 1. od 17 hod., Dobruška, Nám. F. L. Věka. Zhasnutí
vánočního stromu, vystoupení koledníků a vyhlášení výsledků sbírky.

( Hradecká Charita z vykoledovaných peněz podpořila domácí hospicovou péči, kterou poskytuje nevyléčitelně nemocným pacientům,
aby mohli prožít poslední dny v kruhu svých blízkých. Foto: archiv
Oblastní charity Hradec Králové

Kde pomáhají
tříkrálové peníze
V roce 2018 vynesla Tříkrálová sbírka v královéhradecké diecézi
rekordních více než 17,5 milionů korun českých. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro
nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni
v našich regionech i v zahraničí.
Oblastní charita Červený Kostelec například z výtěžku sbírky
přispěla na nákup sanity pro Hospic Anežky České. V Domově
sv. Josefa v Žirči, kde pečují o nemocné roztroušenou sklerózou, také dokončila bezbariérové náměstí, které umožňuje volný pohyb klientů mezi jednotlivými objekty.
Hradecká Oblastní charita z darovaných příspěvků podpořila své Středisko rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám
s handicapovanými dětmi ve věku od narození do 7 let, a také
Domácí hospicovou péči.
Jičínská a kutnohorská Charita z výnosu sbírky podpořily například dobrovolnické programy na pomoc dětem a mládeži,
seniorům a nemocným.
Oblastní charita Nové Hrady použila vykoledované příspěvky
na rekonstrukci domu v Hlinsku, kde budou mít nově zázemí také služby osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.
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Farní charita Rychnov nad Kněžnou z Tříkrálové sbírky obnovila vybavení ve Stacionáři sv. Františka, kde pomáhají lidem
s mentálním postižením a také seniorům. Zakoupila např. pomůcky do keramické dílny, která je klienty hojně využívaná,
a také dva vozy pro zajištění jejich dopravy do zařízení a zpět
domů nebo k lékaři.
Oblastní charita Pardubice použila největší část peněz z Tříkrálové sbírky na vybudování nového pobytového střediska Odlehčovacích služeb Červánky v krajském městě v ulici V Ráji.
Charita tak může nabídnout dalších devět míst seniorům a lidem se zdravotním omezením, a tak odlehčit více rodinám od
náročné péče o své blízké.
Charity v Poličce, Havlíčkově Brodě a Dobrušce z výtěžku sbírky přispěly na potřebné nové vozy pro své terénní služby, které pomáhají nemocným, seniorům, lidem se zdravotním postižením a rodinám v tíživé situaci.
Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem věnovala vybrané
prostředky především na provoz Občanské poradny, která pomáhá lidem v tíživé životní situaci.
Litomyšlská Charita mohla z darovaných peněz zahájit výměnu starých nefunkčních oken ve Středisku respitní péče
Jindra, kde pečují o nemohoucí seniory a odlehčují tak jejich
rodinám.
Orlickoústecká Charita pořídila z výtěžku například vybavení
do nové Sociálně terapeutické dílny Miriam v Králíkách.
Díky Tříkrálové sbírce si mohli v dílnách pořídit i nový šicí
stroj, na kterém handicapovaní klienti šijí originální dárkové
předměty.
Charity v Dolním Újezdě, Dobrušce nebo Studenci z výnosu
sbírky zakoupily také zdravotnické pomůcky pro klienty pečovatelské a ošetřovatelské služby nebo osobní asistence.

( KALENDÁŘ NA LEDEN
Tříkrálový koncert
n 5. 1. ve 14 hod., Neratov, poutní kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Neratově
n 5. 1. v 17 hod., Jaroměř, kostel sv. Jakuba. Účinkují
sbory Ostrováček a Kapa. Pořádá ZŠ Na Ostrově a Gymnázium J. Žáka na podporu Tříkrálové sbírky.
n 5. 1. v 18 hod., Přibyslav, fara. Tradiční zakončení Tří-

králové sbírky ve městě, dobrovolné vstupné od návštěvníků putuje do tříkrálové kasičky.
n 6. 1. v 16 hod., Pardubice, kostel sv. Bartoloměje. Účinkuje Chrámový sbor pod vedením prof. Kuchválka.
n 6. 1. v 15 hod. Kutná Hora, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Účinkuje Kutnohorská schola a žáci
ZUŠ Kutná Hora. Pořádá farnost Sedlec ve prospěch Tříkrálové sbírky.

6. 1. Trutnov, kostel Narození Panny Marie. Účinkuje
a pořádá pěvecký sbor Chorea Corcontika na podporu Tříkrálové sbírky.

n

n 6. 1. v 17 hod., Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Pan-

ny Marie

n 9. 1. v 18 hod., Pardubice, kostel sv. Bartoloměje. Účinkují pěvecké sbory Ludmila – Pernštýn – Suk pod vedením
Martina Berana.

10. 1. v 18 hod., Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže.
Účinkují pěvecké sbory KOS a LILIUM.
n

n 12. 1. v 17 hod., Česká Třebová, kostel sv. Jakuba
n 13. 1. v 16 hod., Humpolec, koncertní sál ZUŠ G. Mahlera. Na tradičním koncertu ve prospěch Tříkrálové sbírky účinkuje pěvecký sbor Tucet.

Naše Charity věnovaly část výtěžku rovněž na humanitární
projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové: kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské
večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, dále také na podporu
vysokoškolských studentů ze sociálně slabých rodin v oblasti
Belgaum.
Tolik konkrétní příklady využití výtěžku osmnácté Tříkrálové
sbírky. Více informací naleznete také na www.hk.caritas.cz.

Děkujeme všem štědrým
dárcům i koledníkům.
Přejeme Vám vše dobré
v novém roce 2019!

( Pro chudé indické děti ze vzdálených osad je skutečným požehnáním nový školní autobus, který byl pořízen z výtěžku Tříkrálové sbírky
2018 určeného na humanitární pomoc. Foto: archiv Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové
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( AKTUALITY

Adventní výstava měla „o kolečko víc“

V charitních centrech pro bezdomovce
jsou na mrazy připraveni

Polička: Na téma „Betlém, město Davidovo“ proběhla v pátek
30. listopadu 2018 výstava S vůní vanilky místní Charity, která
v Poličce tradičně zahajuje adventní dobu. Velký zájem návštěvníků organizátory opětovně utvrdil, že koncept programu poskládaný z vyprávění pánů farářů na vánoční téma, představení
pozapomenutých řemesel, nápaditá výzdoba a možnost drobného nákupu za rozumnou cenu, jsou pro lidi přitažlivé.

Královéhradecká diecéze: V azylovém Domě Matky Terezy
v Hradci Králové jsou na mrazivé počasí, kdy lidé bez domova
častěji vyhledávají pomoc, připraveni. Mají dostatečné zásoby
teplého oblečení i dek ze sbírek a darů. Každý den v denním
centru podávají teplou polévku zdarma a v pondělí také guláš
díky dárci masa. O vánočních svátcích pro klienty připravili
Štědrovečerní večeři a na hlavním vlakovém nádraží lidem bez
domova tradičně rozlévali štědrovečerní polévku. „V zimní noclehárně u letiště jsme navýšili počet lůžek na 20 a míst k sezení na
10. Pomáháme také intenzivněji v terénu. Podařilo se nám získat
i iglou, která ochrání ohroženého člověka a je v nich až o 18 stupňů více, než venku,“ říká Dana Pechová, vedoucí Domu Matky
Terezy při Oblastní charitě Hradec Králové.
Možnost hygieny, výměny ošacení a poradenství poskytují lidem
bez přístřeší v Nízkoprahovém denním centru v Lanškrouně
a v Ústí nad Orlicí. V Poličce provozují Nízkoprahové denní
centrum od listopadu v lépe vyhovujících prostorách, které poskytlo město. Lidé bez domova se tu mohou osprchovat, zahřát,
najíst a napít. Mají zde pro ně také oblečení a boty. Teplé jídlo,
nocleh, zimní ošacení, deky nebo spacáky poskytují bezdomovcům i v Nízkoprahovém denním centru a noclehárně pro muže
v Kutné Hoře. Charita má kontakty na ubytovatele a služby, kde je
možno ubytovat i ženy. „Pro lidi bez domova jsme uspořádali také
vánoční posezení s obědem a dárky,“ uzavírá Slávka Kunášková,
vedoucí služeb pro lidi bez domova Oblastní charity Kutná Hora.

Letos se dekorace odvíjely od mistra koláře, který v jedné z dílen
předváděl svou dovednost. Proto to v budově Charitního domu I.
vypadalo, jako bychom měli „o kolečko víc“. Zvláště děti si užívaly i druhého mistra řemesel, jenž ukazoval práci s kůží. Mnohým
z přihlížejících dovolil úderníkem vytvářet do hověziny zajímavé
tvary, což se ukázalo být nepřekonatelným zážitkem. Po dopoledním návalu dětí ze škola se stav trochu uklidnil, takže v budově začalo být volněji. Řada dětí se však vracela ještě odpoledne a přiváděla s sebou své rodiče a prarodiče. Chtěly si znovu
poslechnout drama o Davidovi a Goliášovi vyprávěném, pány
faráři i získat trochu víc prostoru pozorovat, či si něco sami vyzkoušet s pány řemeslníky. Jako každý rok domem prošlo od 8
do 17 hodin bez mála 600 lidí. Děkujeme za Vaši návštěvu.
Štěpánka Dvořáková )

Jana Karasová s přispěním regionálních Charit )

Svět indických dětí
n

do 15. 1. 2019, Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince

Výstava fotografií a příběhů na podporu vzdělávání v Indii. Více na www.adopce.hk.caritas.cz a na facebooku.

( VZDĚLÁVÁNÍ
n Kvalifikační kurz pro pracovníky v soc. službách
leden–květen 2019 (výuka 1× za 14 dní vždy v pá a so)

Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností
a schopností v oblasti sociální práce, péče a pomoci.
Pořádá Háčko Červený Kostelec.
Info a přihlášky http://hacko.ochck.cz/vzdelavani.

( Součástí výstavy S vůní vanilky v Poličce bylo také vyprávění pánů
farářů o Davidu a Goliášovi. Foto: archiv OCH Poličky.

Dobrovolníci pekli perníčky
pro nemocné a seniory
Hradec Králové: Dobrovolníci před vánočními svátky tradičně
pekli voňavé perníčky pro klienty Oblastní charity Hradec Králové. Napeklo se a nazdobilo více jak 500 kusů perníků, které
lidem z péče předaly sestřičky Charitní ošetřovatelské služby
a pečovatelky i pečovatelé Charitní pečovatelské služby. Perníčky udělaly radost i pacientům v domácí hospicové péči. Dobrovolníci také připravili dobroty na adventní setkání s lidmi bez
domova v azylovém Domě Matky Terezy na Pouchově. Všem
dobrovolníkům velký dík za pomoc!
Petra Zíková )

