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Úvodem

M

ilí přátelé,

Taky máte někdy pocit, jak je ten život hektický, plný
různých povinností a starostí, a že mnohdy není čas se
aspoň na chvíli zastavit? Právě proto tu máme léto, čas
prázdnin a dovolených, kdy můžeme aspoň na chvíli
zvolnit tempo a načerpat nové síly.
U nás na Charitě sv. Anežky bylo poslední období plné
událostí. V dubnu jsme přivítali nového zástupce ředitele
Mgr. Tomáše Bernatíka, mnohým dobře známého z jeho
předchozího působení u nás na Charitě sv. Anežky. Pro
naše klienty a nejen pro ně jsme připravili spoustu akcí
a aktivit. Také se podařilo dotáhnout do zdárného konce
několik projektů. Ty by se ovšem nemohly realizovat bez
pomoci druhých, byť i sebemenších dárců a pomocníků,
kterým tímto velmi děkujeme. O tom všem se můžete dočíst v tomto čísle našeho magazínu.
Přejeme vám příjemné čtení.
V Bibli stojí: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi a
já vás občerstvím.“ Přejeme vám všem příjemně strávené
letní dny naplněné radostí a ať najdete ten nejlepší zdroj,
ze kterého můžete pro sebe čerpat, ať už je jakýkoli. A
také ať se nebojíte to, co načerpáte, předávat dál, zejména těm, kteří to od nás potřebují.
S přáním všeho dobrého

Jan Žalčík

pastorační pracovník

Děti nám přijeli rozdat radost

V pátek 16. června jsme na
Charitním domově přivítali vzácnou návštěvu. Přijely za námi děti z 3. E z Masarykovy základní
školy v Újezdě nad Lesy s připraveným programem.
Těšili jsme se o to více, že pro
mnoho z nás nešlo o zcela neznámou třídu. Tyto děti totiž už několikrát poslaly našim klientům
krásné dárky a dopisy. Způsobily
vždy velkou radost a u některých
také dopisový kontakt s konkrétním dítkem. Nyní se tedy konečně mohli všichni setkat tváří v
tvář.

pak se raději přesunuli do jídelny. Ani tím se ale hezká atmosféra nenarušila a program pokračoval.
K malým zpěvákům se připojili i
naši klienti, a když na závěr zazněla „Ta naše písnička česká“,
mnohým oči zvlhly dojetím. To
ale stále nebylo vše. Snad ještě
více emočně silné bylo následné
setkání „babiček“ a „jejich“ dětí.

Optimisticky jsme doufali v hezké počasí a věřili, že celá akce
proběhne v zahradě. Klienti si
zabírali ta nejlepší místa už s
předstihem a bylo vidět, že už To už jsme byli dojatí úplně
děti netrpělivě vyhlížejí. A dočka- všichni. Došlo i na návštěvy na
li se.
pokojích, společné povídání a
předání malých dárečků – od dětí
Děti dorazily v dobré náladě a po pro klienty i od klientů dětem.
krátkém přivítání začaly své vystoupení zpívanou verzí Červené A když se naši návštěvníci po
Karkulky. Krásný zážitek se ale dlouhém loučení vydali na vlak,
pokusilo zkazit počasí, takže bylo mohlo je hřát pomyšlení, že rozpotřeba trochu improvizovat. dali spoustu a spoustu radosti.
Nejprve jsme se všichni před
deštěm schovali pod markýzy, DĚKUJEME!

Charitní
domov

Poseděli jsme si u cimbálu….

Charitní
domov

K tanci a poslechu nám přišla zahrát cimbálová muzika Strunka
působící při ZUŠ Zlín.

….slavili jsme 103. narozeniny

Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Naší oslavenkyni a zároveň
nejstarší občance města Otrokovice paní Heleně Schádkové jsme pogratulovali k tomuto požehnanému věku a připili jsme si s ní lahvinkou jejího oblíbeného vaječného likéru. Kromě gratulantů z našeho
domova dorazili naší oslavenkyni popřát také zástupci města.
Naši milé oslavenkyni přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí,
elánu a optimismu.

Máme nový symbol naděje

Pokud jezdíte na Baťově
kolem azylového domu Samaritán, jistě jste si jej už všimli. Řeč
je o novém dřevěném kříži, který
se tyčí v rohu zahrady. Ve čtvrtek 6. dubna, týden před velikonočními svátky, se konalo slavnostní požehnání. Jak jsme se při
slavnosti dozvěděli, jedná se o
první novodobou stavbu kříže v
oblasti Baťova. O tom, jak tento
nápad vznikl a jak byl realizován, jsme si povídali s vedoucím
střediska SSLD (Samaritán –
služby pro lidi bez domova) Mgr.
Alešem Jarošem.

i myšlenka umístit v naší zahradě kříž, který by pak mohl každý
obyvatel azylového domu využít
ke zklidnění či rozjímání.
Jak probíhala samotná realizace a koho jste pro toto dílo
oslovili?
Následovaly dlouhé měsíce tvoření návrhu a hledání vhodného
materiálu. Naše vize se postupně
začínala měnit v realitu. Na
tvorbě kříže se podílel umělecký
řezbář Martin Cigánek

z Valašských Klobouk. Ten
z jednoho kusu masivního dubu
Jak to vše začalo?
dokázal tento 3,5 m vysoký a
450 kg vážící umělecký skvost se
Již delší dobu jsme přemýšleli, skleněnou vitráží siluety Ježíše
jak připomenout a nenásilnou Krista z opálového skla vytvořit.
formou nabídnout všem obyvaO ukotvení celého kříže se postatelům azylového domu Samariral kovář Eda Vyoral z Malenotán duchovní dimenzi lidského
vic. V neposlední řadě naše velké
života. Tak vznikla
díky patří Technickým službám

Azylový
dům
Samaritán

v Otrokovicích, které nám pomohly při ukotvení kříže na zahradě za pomocí těžké techniky.
Máte ještě nějaké další plány?

Azylový
dům
Samaritán

Výhledově bychom toto zákoutí
chtěli doplnit o dřevěnou lavičku
v blízkosti kříže. Věříme, že tento kříž i místo kolem něj nabídneme všem i jako symbol naděje
a přejeme si, aby umožnil našim
uživatelům, zaměstnancům, ale i
lidem okolo nacházet naději a
motivaci v duchovním i běžném
životě, a aby pro nás všechny byl
tento kříž symbolem spojení nebe se zemí a symbolem spojení V tomto zařízení žije patrně
mnoho nevěřících, jaký výlidí navzájem.
znam pro ně podle vás má tento
kříž?
9itásek
V souvislosti s touto otázkou
jsem si vzpomněl na Rudu, bezObřadu žehnání kříže se ochotně domovce, potetovaného od hlavy
ujal P. Bohumír Vitásek, prezi- až k patě, když se při jedné
dent Arcidiecézní charity Olo- z návštěv dómské fary, řádně
mouc. I jemu jsme položili něko- připitý, zadíval na kříž, visící
v předsíni a řekl: „Ježíši, kdylik otázek.
bych v tebe nevěřil, tak bych ten
kriminál nepřežil….“
Kříže se ztvárňují různě, zaujal vás něčím tento?
Setkal jste se v podobných zaUž dříve jsem viděl kříž, ve kteřízeních s takto velkým křírém je silueta Krista vyřezána a
žem?
ponechán volný prostor. Vitráž
v siluetě Pána Ježíše jsem viděl V podobných zařízeních se sepoprvé. Když zasvítí slunce, vit- tkávám s řadou velkých křížů
ráž ožije a připomene nám, že v životech lidí. Je jich mnoho
Kristus nezůstal na kříži, ani zvláště v životech lidí bez domov hrobě, ale vstal z mrtvých. Kříž va, kteří mají horší, někdy mnoa vzkříšení není možné od sebe hem horší „startovní čáru“
oddělit.
Přináší
naději. v životě než my, kteří domov
máme. Můžeme a máme být pro
ně Šimony a Veronikami.

Samaritan open 2017
Náš tým se opět po roce ve čtvrtek 25.5.2017 zúčastnil fotbalového turnaje ve Velkém Týnci. Tento turnaj každoročně pořádá Samaritán Olomouc. Do turnaje se v letošním roce přihlásilo
šest týmů složených tradičně z klientů azylových domů, nocleháren a terénu, pracovníků i dobrovolníků, stážistů a sympatizantů
sociálních organizací. Náš tým získal na turnaji krásné 3.místo.
Panu vedoucímu gratulujeme k získání 2. místa v doplňkové disciplíně střelbě ze vzduchovky!

Azylový
dům
Samaritán

Dobrá věc se podařila, díky daru
Nadace ČEZ máme nové hřiště!
Ve středu 28. 6. proběhlo
v prostorách Nového domova
slavnostní otevření nového dětského hřiště. Tato událost proběhla za přítomnosti zástupců
Nadace ČEZ i města Otrokovice.

Nový
domov

Finance poskytla Nadace ČEZ z
projektu Pomáhej pohybem. Poskytnutí financí se odvíjelo od
počtu ujetých kilometrů na kole.
Celkovou částku 60 000 Kč se
nám k naší velké radosti podařilo získat velmi rychle.

„Do budoucna budeme ještě usilovat o vybudování zahradního
přístřešku pro případ nepříznivého počasí,“ uvedla vedoucí Nového domova Veronika Halasová.

Cesta za pokladem aneb hurá,
budou prázdniny!
Terénní služba rodinám
s dětmi, uspořádala poslední
den školního roku akci pro rodiny, s nimiž spolupracuje. Akce
se uskutečnila za finanční podpory KPSS Otrokovice, pracovní
skupiny Rodiny s dětmi.
S dětmi a jejich rodiči jsme se
sešli u Společenského domu na
Baťově, abychom se společně vydali na cestu za pokladem. Cesta
vedla přes moravní lávku lesem
na kopec Trestný až ke žlutavskému hřišti. Šlo se po vyznačených fáborcích a vnímavým
očím neuniklo několik indicií
potřebných k otevření pokladu.
Když jsme došli do cíle, děti se
rozprchly do všech stran, aby se
během chvíle ozval nadšený výkřik: „Máme ho!“ Podle nalezených indicií následovalo skládá-

ní hesla potřebného k otevření
pokladu. Bystré hlavičky zafungovaly velmi rychle a heslo bylo
na světě, znělo: „Hurá prázdniny!“. Zbývalo jediné – rozbalit

poklad a rozdělit si kořist. Tou
bylo plno sladkostí a taky pro
každého čokoládová medaile.
Poté
jsme
se
přesunuli
k ohništi, rozdělali oheň a opékali špekáčky, na travnaté ploše
hřiště byla stanoviště, kde si děti mohly vyrobit indiánské čelenky, namalovat obličej, zakopat si s balonem a kdo chtěl,
mohl jen tak posedět a popovídat si. Na řadu přišlo i překvapení v podobě ukázky výcviku
poslušnosti psů. Děti i rodiče se
mohli dotazovat na to, jak se
k pejskovi chovat, co znamená
pořídit si pejska atd. Bylo to moc
fajn odpoledne, které udělalo
radost 9 rodinám (cca celkem 35
osob).

Terénní
služba
rodinám
s dětmi

Terénní služba rodinám
s dětmi je poskytována
za finanční podpory
Operačního programu
Zaměstnanost a Zlínského kraje.

Putovali jsme na Svatý Hostýn
Bezmála stovka účastníků se vydala na cestu dvěma autobusy za
doprovodu našeho pana faráře P.
Josefa Zelinky. Cestou se autobusem nesl zpěv mariánských písní, takže jsme na místo dojeli
správně naladěni. Čekala nás
mše svatá, po ní volná část programu, kterou trávil každý po
svém. Následovala polední modlitba Anděl Páně a po ní pobožnost křížové cesty.

Různé

Jako každý rok i letos jsme Pak už jsme plní dojmů a v rapro seniory z otrokovické farnos- dostné náladě odjeli ke svým doti uspořádali poutní zájezd na movům.
Svatý Hostýn.

Omezení provozu na šatníku

17.7.—18. 8. 2017
bude

charitní šatník
uzavřen.

Charitní
šatník

Po tuto dobu prosíme noste věci do
našich sběrných
kontejnerů u budovy šatníku nebo u
firmy Barum.

Děkujeme za pochopení

Vyučit se švadlenou mít vybavenou
třídu či školní knihovnu, mít čím se ošetřit… Takto a mnohem víc pomůže
chudým Haiťanům kontejner s materiální
sbírkou, kterou Arcidiecézní charita Olomouc vyšle letos na podzim do Karibiku.
Lidé můžou Kontejner pro Haiti začít plnit již v těchto dnech.

Lidé z Otrokovic a okolí mohou potřebné
věci odevzdat na adrese Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617 Otrokovice
každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin
nebo v dalších Charitách v Olomouckém,
Zlínském a částech Jihomoravského a
Pardubického kraje. Seznam svozových
míst a podrobnosti o sbírce se dozvíte na
Sbírka Kontejner pro Haiti potrvá až do www.haiti.cz.
30. září 2017. Lidé dobré vůle tak do ní Vaše dotazy zodpoví také osobně zástupmohou přispět školními pomůckami, ce ředitele Mgr. Tomáš Bernatík na tel:
učebnicemi a knížkami ve francouzštině/ 577 112 031, 605 564 936.
angličtině, židlemi i lavicemi, sportovní- Do sbírky je možné přispět i finančně na
mi, zdravotními a hygienickými potřeba- účet: 43-9935450227/0100 nebo modlitmi, moskytiéry, letní oblečení a obuv. Dů- bou.
ležité pro vybavení dílny jsou také funkční, šlapací šicí stroje, neboť na Haiti není
DĚKUJEME!
dostatek přívodů elektřiny.

I díky vám můžeme pomáhat
druhým, přidáte se také?
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice
tel./fax:
577 112 031
577 112 032
Email:
info@otrokovice.charita.cz
Web:
www.otrokovice.charita.cz
Facebook:
Charita sv. Anežky Otrokovce
Ředitel:
Ing. Peter Kubala

Zvolte např. trvalý příkaz v hodnotě
50 Kč
na charitní účet
124 883 044/0300
Nebo se napřed přijďte podívat…

„Kde je vůle, tam je cesta.“

