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Úvodem

tyři svíce

Končí nám doba příprav a nastává čas vánoc.
Naše domovy už nějaký
čas zdobí adventní věnec a
co nevidět na něm budou
hořet všechny svíce. O jednom takovém věnci hovoří
tento příběh.
Na adventním věnci hořely
čtyři svíce. Bylo ticho, takové ticho, že bylo slyšet, jak
svíce mezi sebou potichoučku mluví. První svíce
vzdychla a řekla:
"Já se jmenuji POKOJ. Mé
světlo hoří, ale lidé pokoj
nemají, nechtějí mne! Na
mnoha místech ve světě je
válka, v mnoha rodinách a v
mnoha vztazích nevládne
pokoj."
Její světlo bylo stále menší a
menší, až docela zhaslo.
Druhá svíce blikala a řekla:
"Moje jméno je VÍRA. Ale
jsem už přebytečná. Lidé
nechtějí o Bohu nic slyšet.
Myslí si, že Boha nepotřebují. Už není potřeba, abych
svítila..."
A také druhá svíce zhasla.
Tiše a smutně se přihlásila
ke slovu i třetí svíce.
"Mně říkají LÁSKA. Už ne-

mám sílu hořet. Lidé mne
dávají stranou. Moje jméno
používají pro věci, které
jsou sobectvím, a ne láskou.
Vidí jen sami sebe a ne druhé lidi, které by měli milovat. Nedokážou pro druhé
nic obětovat."
A její mihotavý plamínek
zablikal a zhasl.
Do místnosti přišlo dítě. Podívalo se na svíce a řeklo:
"Ale, ale, vy přece máte hořet, nemáte být vyhaslé!"
Bylo mu skoro do pláče. V
tu chvíli se přihlásila čtvrtá
svíce. Řekla:
"Neboj se! Pokud svítím já,
můžeme znovu zapálit i ty
ostatní. Moje jméno je NADĚJE.“
Dítě vzalo opatrně svíci do
rukou a znovu zapálilo tři
zbývající.
Plamen NADĚJE by v našem
životě neměl nikdy zhasnout. Přeji vám, ať se
všechny plamínky daří stále
udržovat a ať je vaše svíce
zdrojem pro všechny kolem
vás.
Krásné vánoce všem!
Jan Žalčík

Jak jsme prožili advent
Stejně jako předešlá
léta, tak i letos se
v předvánoční době na CHD
uskutečňují adventní setkání jeho obyvatel a pracovníků s hosty…

Prvním adventním setkáním
nás provedl duchovní správce P. Josef Zelinka. Krátkým
vyprávěním všem přítomným opět po roce připomenul nejen symboly adventu,
ale také jeho smysl a podstatu… Společně jsme tak rozžali na adventním věnci, který připravili naši obyvatelé,
1. svíci.
Druhé adventní setkání pak
bylo ve znamení dětí. Žáci
různých tříd z nedaleké ZS
Praktická Otrokovice, kteří
jsou již našimi tradičními
návštěvníky, si připravili vy-

stoupení a naše obyvatele
obdarovali nejen pěkným
programem, ale také malými
dárky – tradičními perníčky,
které k Vánocům neodmyslitelně patří. Ani děti však nezůstaly zkrátka – jako dík
byly i ony obdarovány malou
sladkou pozorností.
Třetí adventní setkání proběhlo v duchu vánočních
příprav. Každý z přítomných
přidal svou ruku dílu a společnými silami jsme nazdobili hned dva vánoční stromečky, které od této chvíle
zdobí náš domov. Abychom

se na nadcházející svátky
dobře naladili, společně jsme
si ještě zanotovali několik
koled.
Nyní nás čeká ještě poslední
společné setkání kolem štědrovečerního stolu, při kterém na nás, věříme, dýchne
ta pravá vánoční atmosféra,
plná radosti.
Děkujeme!
Mgr. Jarmila Černá, Dis

Charitní
domov

Před vánocemi je u nás živo
Vánoční pečení nemůže chybět

Charitní
domov
Canisterapie
Když přijdou tihle naši kamarádi, tak je vždycky veselo:-)

Ježíškova vnoučata
Už jste slyšeli o tomto
skvělém projektu Českého
rozhlasu? Že ne? Tak se podívejte na webové stránky
www.jeziskovavnoucata.cz a
i vy můžete opuštěným seniorům letos udělat Vánoce
tak nějak hezčí.
Při této příležitosti mě také
napadlo, že i my máme na
azylovém domě opuštěné seniory, kteří kvůli nízkému důchodu nemají možnosti své
stáří trávit v zařízeních pro
seniory. A tak jsem kontaktovala Český rozhlas a informovala se na možnosti zapojení
našich uživatelů do projektu.
K mému velkému překvapení
jsem dostala kladnou odpověď. Tak jsem začala obcházet vybrané uživatele a ptala
se na jejich přání. Byla
skromná a někdy až dojemná.
„Já bych si nejvíc přál, mít
možnost obdarovat někoho
jiného.“, říkal pan Milan.
„Čekají nás další Vánoce na
azylovém domě a doma jsme
vždy měli stromeček. Bylo by
fajn mít na pokoji letos svůj
vlastní“. Některá přání byla
až snová. „Přál bych si, aby
mi dobře fungovaly nohy, už
mě moc zlobí“.
A tak jsem všechna přání sepsala a vyvěsila na web Ježíš-

kových vnoučat. Během pár
minut přicházely rezervace
pro splnění přání našim uživatelům od lidí z celé republiky. A tak mám teď velkou radost z toho, že můžu našim
uživatelům jejich malá vánoční přání předávat a sdílet s
tak nimi jejich emoce. Pročítáme také společně krásná
přání od „Ježíškových vnoučat“, která jim společně s
dárkem zasílají.
Moc bych chtěla všem, co se
do projektu zapojili, poděkovat! Já sama jsem si jednu
starou paní vybrala a už se
těším na reakci, až ji můj balíček dojde.
Děkujeme, že pomáháte společně s námi!
Mgr. Veronika Netušilová

Azylový
dům
Samaritán

Výrobky z naší kreativní dílny
dělají radost
Naše mýdla posloužila jako vánoční dárek
pro návštěvníky koncertu na radnici města

Azylový
dům
Samaritán

Prodávali jsme na několika vánočních trzích

Je sobota 11. listopadu
a naše Charita sv. Anežky se
jako každoročně zapojuje do
Národní potravinové sbírky.
Naším útočištěm se opět stává hypermarket Tesco ve Zlíně-Malenovicích. Naši zaměstnanci a také pomocníci
z řad dobrovolníků oblékají
světlemodré zástěra y vydávají se vstříc těm, kterým
není osud druhých lhostejných. Sbírka započala úderem osmé hodiny ranní a trvala do osmé večerní. Lidé
byli štědří a darovaného
zboží začalo postupně přibývat. Nakonec se vybralo
úctyhodných 1008 kg potravin. Vybrané potraviny po-

slouží našim klientům Azylového domova Samaritán, Terénní služby Samaritán a Terénní služby rodinám s dětmi.
Rádi bychom tímto vyjádřili
poděkování všem, kteří neváhali obětovat něco ze
svých úspor a pomohli nám
svým darem. Velké díky patří i našim 25ti dobrovolníkům i skautskému oddílu
Templáři Zlín za jejich pomoc, které si velmi vážíme.
Pro dokreslení přidáváme
pár údajů z výsledků sbírky
v jednotlivých krajch.
Více informací se dočtete na
http://byznysprospolecnost.
cz/

Různé

Jak jsme se připravovali na vánoce

Jistě každý znáte ten
předvánoční shon. Nakoupit,
uklidit, napéct, vyzdobit byt,
zkrátka práce nad hlavu. Abychom našim rodinám s touto
prací aspoň trochu pomohli,
uspořádali jsme pro ně už počtvrté vánoční dílny.

Terénní
služba
rodinám
s dětmi

Proběhly ve středu 13.prosince
v suterénu kostela sv. Vojtěcha
v Otrokovicích. Zúčastnilo se
celkem 27 dospělých a 43 dětí,
které se s námi rozhodně nenudily. Šikovné maminky se
mohly pustit do pečení perníčků a děti jim v tom ochotně
pomáhaly při válení nebo vykrajování těsta. Dále si děti
mohly ozdobit jablíčka nebo
vybarvit tašku, vyrobit si papírové postavičky.

Mnozí si také mohli odnést
domů vlastnoručně vyrobené
vánoční květináčky. Pro ty
úplně nejmenší byl zase připraven hrací koutek. Jak vidíte, na své si tu přišel úplně
každý .
Na tuto akci finančně přispěl
odbor komunitního plánování
města Otrokovice a také
PharmDr. Lea Zápalková, a dále pak firma Talašovo zahradnictví, která nám přispěla materiálně. Děkujeme!

Vánoční balíčky pro děti míří na
Ukrajinu
I letos udělají čeští dárci radost chudým dětem na Ukrajině. Jejich Vánoční balíčky
převeze Arcidiecézní charita
Olomouc (ACHO) na Ukrajinu v úterý 12. prosince. Dárcům se podařilo nastřádat
balíčky pro 341 dětí, což je o
37 více než loni.
Ukrajinské děti si hrdě povezou veliké dárky na saních
třeba zasněženou vesnicí Lopatyn. Bude jich sedmdesát
dva, přičemž většina z nich je
zařazena do fondu Děti
v nouzi, který ACHO podporuje. „Balíčky dostávají velmi
chudé děti, jsou mezi nimi
polosirotci, postižené děti či
děti z početných nebo neúplných rodin. Vánoční balíček
je pro mnohé jediným dárkem, který za celý rok dostanou. Některé dárky jsou obrovské a děti je neunesou,
takže přijíždějí po zasněžených cestách do Lopatyna se
saněmi. Děti se na tento okamžik těší celý rok a jsou navíc motivované, aby se chovaly slušně, pomáhaly si,“
sděluje Olesya Zhupnyk, která vede fond Děti v nouzi.
Další balíčky poputují do
Bortnik (58 dětem), Kolomyji
(79 dětem) a Ternopilu (132
dětem). Právě v těchto mís-

tech Arcidiecézní charita Olomouc už dlouhá léta pomáhá.
Počet dětí, které se mohou
těšit na dárek, se letos navýšil na 341. Nejmladší u obdarovanému je pouze 1 rok.
„Dárci si mohli vybrat
v seznamu konkrétní dítě,
kterému udělají radost. A byli
velmi štědří. Za jediný měsíc
jsme už neměli žádné dítě k
obdarování. Nejvíce balíčků
nám přišlo z Hranicka,“ sděluje vedoucí humanitárního
oddělení ACHO Martin Zamazal. Podle něj lidé dobré vůle
v balíčcích posílají potřebné
věci, jako je oblečení či obuv
nebo školní potřeby. Nechybí
však ani hračky nebo knížky.
Dárky dětem předají pracovníci Charity osobně během
prvního lednového týdne.
Děkujeme všem dárcům i
Charitám za jejich štědrost a
ochotu pomáhat.

Karolína Opatřilová, ACHO

Zprávy z
ACHO

My tři králové jdeme k vám...

Další ročník sbírky proběhne
v sobotu 6. ledna 2018
Děkujeme, že nám pomáháte!

Charitní šatník uzavřen

Informujeme,
že v termínu od 25.12.2017
do 1.1.2018 bude uzavřen
Charitní šatník. Oblečení je
i nadále možno darovat do
kontejnerů u firmy Continental Barum a před vchodem do Charitního šatníku
na ulici Svobodova.

Vánoční přání

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.“

