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CITÁT MĚSÍCE: „ Církev jako Boží rodina musí být dnes jako včera místem vzájemné pomoci a zároveň ochotně posloužit těm,
kdo potřebují pomoci, i když nepatří do církve.“ Papež FRANTIŠEK, encyklika Deus Caritas Est (2005)

Co spojuje křesťanskou
víru a pomáhající profese

V Charitě Opava začal advent - adventní věnce požehnal v budově ředitelství v
Jaktaři v pondělí 28. října otec Petr Kříbek. O tom, co spojuje víru a pomáhající
profese, pojednává také prosincová inspirativní přednáška Charity Opava.

Přednáškou o aspektech souběhu křesťanské víry a pomáhající profese zakončí Charita Opava symbolicky cyklus setkávání s občany, který probíhal po celý rok 2016 pod názvem „12 inspirací pro
Opavsko“. Přednášku prosloví Jakub Doležel z Katedry Křesťanské
sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc.
Vedoucí Oddělení sociální práce na CARITAS-VOŠs Olomouc, od
katedry Křesťanské sociální práce r. 2005 je odborným asistentem v
Cyrilometodějské teologické fa- oboru teologie sociální práce na
kulty UP Olomouc ThLic. Jakub Cyrilometodějské teologické faDoležel, Th.D. je absolventem kultě UP. Přednáší například prostudia systematické teologie a blematiku teologických východipraktické teologie se zaměřením sek sociální práce, teorie korelací
na církevní sociální práci, absol- teologických a humanitních závoval také roční studijní pobyt na kladů sociální práce, historie soInstitutu pro charitní nauky ve ciální práce v ČR i ve světě teorii
Freiburgu. Od r. 1996 přednáší charitní práce, duchovní motiva-
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ci k sociální práci či sociální práci
v církevním prostředí. Z rozsáhlé
publikační činnosti připomeňme
například knihu Církevní sociální práce na pozadí encykliky
„Deus caritas est“.
Přednáška pod názvem „Některé
aspekty souběhu křesťanské víry
a pomáhající profese“ proběhne
v úterý 6. prosince od 10 hodin v
Schösslerově salónku Obecního
domu na Ostrožné ulici v Opavě.
Akce proběhne díky spolupráci
s Opavskou kulturní organizací,
vstup je zdarma.
Během roku 2016 nabídla Charita
Opava v rámci akce „12 inspirací pro Opavsko“ občanům řadu
akcí pro poučení i zábavu. Opava
přivítala například teoložku K.
Lachmanovou, zakladatelku hospicového hnutí v České republice
M. Svatošovou či ředitele CARITAS-VOŠs Olomouc M. Bednáře,
proběhly přednášky o komunitním plánu či společenské odpovědnosti firem, ale také koncerty
písničkářů Petra Bendeho nebo
Pavla Helana. Charita Opava tak
dokazuje, že chce být na Opavsku
nejen poskytovatelem sociálních
služeb a zaměstnavatelem handicapovaných, ale také prostředím
pro setkávání a místem pro debatu o různých důležitých veřejných
problémech dnešních dnů.

Slovo ředitele
Přeji všem
pokojné Vánoce
a úspěšný rok 2017
S n a d
touha
nebo jen
zvláštní pocit,
vůně zapálených
svíček
na adventním
věnci, ostrá záře slavnostně vyzdobených výloh, nadšené očekávání děti. Mráz, první sníh a teplo
domova, když se přijde z venku.
To všechno tvoří předvánoční atmosféru. A také starost, co komu
koupíme. Jen abychom něco nezapomněli... Proč to děláme? Co
vlastně očekáváme? Je TO ukryté
někde hluboko v nás. Snad touha
nebo pocit, zážitek, který by trval
věčně. Smiřujeme se s realitou
života a hledáme, co by nás nejvíce uspokojilo. Chystáme drahé i
méně drahé dárky a ti šťastnější s
přibývajícím věkem objevují TO
NĚCO mimo obvyklé hmotné
hodnoty. A nacházejí to zvláště o
Vánocích.
Rád bych Vám všem, milí čtenáři Domovníku, vážení spolupracovníci, uživatelé služeb Charity
Opava, naši dobrovolníci, sponzoři i příznivci, poděkoval za spolupráci při naplňování poslání naší
organizace. Slibuji, že dokud nám
budou síly a finanční prostředky
stačit, budeme pro všechny občany Opavska i nadále jistotou odborné pomoci.
Přeji vám pokojné svátky a úspěšný rok 2017.

Jan HANUŠ, ředitel

PROSINEC

Pokojný přístav v Asociaci

PROSINEC
NEŠKOLA skončila

Mobilní hospicová jednotka Charity Opava Pokojný
Posledního prosince roku 2016 skončí
přístav je čerstvým členem Asociace poskytovatelů
Mateřské centrum Charity Opava NEŠKOLA. Dehospicové a paliativní péče. Podrobnější informace setileté historii tohoto střediska se uvnitř Domovnío tom, co členství v této prestižní organizace, která
ku věnuje rekapitulující článek vedoucí NEŠKOLY
sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proSvatavy Bláhové a také dopisy maminek, které
měně vztahu české společnosti ke smrti a umírání,
NEŠKOLU navštěvovaly.
přineseme v jednom z příštích vydání Domovníku.
Čtěte na str. 6 a 7 a v Listárně na str. 10.
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STALO SE
• Haloween v Radosti
Čarodějnické dopoledne připravili v listopadu pro své klienty v
sociálně terapeutické dílně Charity Opava RADOST. A akci
vůbec neublížilo, že proběhla
oproti klasickému svátku halloween s týdenním zpožděním.
V RADOSTI vyzdobili strašidelnými motivy dílnu, ale pracovníci i uživatele vzali zodpovědně
i vlastní vizuální stránku a pro
strašidelné odpoledne se odpovídajícím způsobem „zkrášlili“. A
tak jste v RADOSTI mohli spatřit čarodějnické klobouky, netopýry i pavouky.

• Prodej se vydařil
Předvánoční prodejní výstava
výrobků charitních dílen Charity Opava, kterou pořádala
v pátek 18. listopadu Neškola,
dopadl úspěšně. Přestože přišlo
o trochu méně lidí, než loni, byli
všichni prodávající z chráněných
dílen spokojeni, protože tržby
byly tak dobré, jako v listopadu
roku 2015.

Studenti Slezské univerzity
sbírají potraviny pro Charitu

Potravinovou sbírku pro středisko Charity Opava Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné pořádá ve dnech 28. listopadu až 4.
prosince v rámci akce Týden dobré vůle Asociace studentů a přátel Slezské
univerzity v Opavě. Charitu Opava se studenti rozhodli v rámci této akce
podpořit již potřetí, neboť podobné sbírky již proběhly v loňském roce.
Akce, u jejíhož zrodu stála studentka osobně přesvědčit o tom, co se s daAndrea Morysová, Charitě Opava v rovanými potravina děje.
prosinci loňského roku přinesla dvě Letos se potraviny, u nichž je kroaž po strop plná auta potravin pro mě potřebnosti také důležitým kripotřebné na Opavsku. „Spolupracu- tériem delší doba expirace, vybírají
jeme spolu od začátku. Víme přesně, od 28. listopadu do 2. prosinec v
kam potraviny jdou, jak to funguje, budovách Slezské univerzity v Opana které kurzy půjdou, a někdy se i vě a některých dalších opavských
dozvíme, kterým lidem přesně přišly, školách, o víkendu 3. a 4. prosince
“ vysvětluje Andrea Morysová, kte- pak bude sbírkový stánek studentů
rá se letos přišla do Chráněného a umístěn stejně jako loni v obchodpodporovaného bydlení i s kolegy ním centru Breda & Weinstein.

Potraviny se zde budou sbírat před
supermarketem Albert v podlaží -1,
v neděli ale také u pódia, na kterém
bude probíhat Mikulášská nadílka.
Sbírka je určena pro obyvatele chráněného bydlení pro duševně nemocné, kteří se snaží žít více či méně nezávisle na celodenní péči ostatních,
ale nemohou si vydělávat a tedy ani
obstarávat si své životní potřeby stejně, jako jejich okolí. Podpora Charity Opava je tak nutností. Nejedná se
však jen o prosté předávání potravin
a dalších potřeb, ale také o vedení k
běžným návykům. Charita tak připravuje pro tyto klienty například
kurzy vaření, kde se učí využívat třeba právě dary získané ze sbírky.
Akci týden dobré vůle má ale daleko bohatší program. Jeho součástí
je například i hromadné darování
krve ve Slezské nemocnici, k němuž
studenti vyzývají také širokou veřejnost Opavska. Týden dobré vůle
pak doplní tématické přednášky,
mimo jiné právě o činnosti Charity
Opava. „Jelikož mnoho lidí zajímalo,
kam se tyto potraviny dostávají, tak
jsme se rozhodli, že tuto přednášku
zařadíme,“ dodává Zuzana Kozáková z organizačního týmu k prezantaci Charity Opava, kterou na půdě
Slezské univerzity přednesl koncem
listopadu Ivo Mludek.

Světluška rozsvítila kuchyň nevidomým
v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách

KALENDÁRIUM
* V prosinci 1992 uspořádala
Charita Opava ve spolupráci
se školáky sbírku na léky pro
Somálsko.
• 18. prosince 1997 vzniklo
středisko Chráněného bydlení
pro duševně nemocné, které
dočasně sloužilo jako Náhradní
bydlení pro rodiny postižené
povodní.
• V prosinci 2013 jsme v
rámci
vyhlášení
dalšího
ročníku fotosoutěže Můj svět
poprvé oznámili vznik nové
kategorie „Jak to vidím já“,
určené klientům Charit České
republiky.
• V prosinci 2014 jsme
zakončili celoroční aktivní
oslavy 25 let existence Charity
Opava slavnostním setkáním ve
Slezském divadle v Opavě, kde
jsme oznámili převzetí titulu
Neziskovka ČR roku 2014 v
kategorii velkých neziskovek.
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Věci denní potřeby, které mají sloužit nevidomým, musí být specifické v tisíci maličkostech. Nová nácviková kuchyň, kterou si díky projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška právě pořídili v
Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách,
všechny tyto pro nevidomé zásadní maličkosti respektuje.
V nové kuchyni se nacvičují po- i pro skupinové vaření či pečení a
stupy vaření, které vedou klienty během celého dne slouží klientům
k samostatnosti. „Pod dohledem k přípravě čaje a kávy. Nová kuchyň
pracovníka se zde učí krájet, smažit, se s tou původní, zcela nedostačujícedit, mazat, strouhat a podobně, což cí, nedá srovnat. Má více úložného
jsou úkony, které musí mít nevidomý prostoru, dva dřezy na umývání náskutečně nacvičené a naučené v jemu dobí a rozšířenou pracovní plochu,
známém prostředí,“ vysvětluje ve- takže zde může pracovat více lidí
doucí Domu sv. Cyrila a Metoděje najednou. Změny doznala také barZuzana Janků. Kuchyň se využívá va kuchyňské linky, původní čistě

bílou vystřídala bílohnědá, kdy hnědé pruhy zvýrazňují obrysy jednotlivých skříněk a pro osoby se zbytky
zraku jsou proto snadno rozlišitelné
a rychle dostupné.
Částka 60 tisíc korun z projektu
Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu umožnila celkovou rekonstrukci, během které došlo kromě samotné kuchyňské linky také k
výměně elektřiny, dlažby či obkladů.
Do stavebních úprav se pustila firma
Staffa, instalaci kuchyně zajistila firma Hara. „Díky celé přestavbě došlo
nejen k výrazným estetickým úpravám, ale také k zefektivnění vaření s
uživateli. Rozšířená pracovní plocha
kuchyňské linky či zlepšené bezpečnostní prvky uvítali nejen klienti, ale
také pracovníci zařízení,“ dodává
Zuzana Janků a připojuje velký dík
všem, kteří se na této velmi pozitivní
změně podíleli a kteří na ni přispěli.
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REGION OPAVSKO patronem
soutěže o selfie Tří králů

Chytré mobilní telefony Huawei P8 lite, poukázky na knížky podle
vlastního výběru či vstupenky do aquaparku. To jsou některé z cen,
které čekají koledníky dobročinné akce Tříkrálová sbírka. Ta sice
začne až v lednu 2017, ale přípravy běží naplno již v těchto dnech.
Pro koledníky je připravena řada soutěží, mezi nimiž nebude chybět
ani soutěž o nejlepší tříkrálové selfie, nad níž opět převzal patronát
týdeník REGION OPAVSKO.
Díky výbornému výsledku loňské jiné na nákup zdravotnického maTříkrálovky mohla Charita Opava teriálu pro klienty ošetřovatelské,
nakoupit zdravotnický materiál pečovatelské a hospicové péče, pro
pro mobilní hospic Pokojný pří- pečovatelskou službu pořídit postav, dennímu stacionáři pro se- třebné auto či vysokozdvižný voniory pořídila auto na CNG nebo zík pro chráněné technické dílny,
zrekonstruovat prostory pro chrá- zaměstnávající osoby znevýhodněné a podporované bydlení. Vý- něné na trhu práce.
nos z Tříkrálové sbírky 2017 plá- Každoroční výborné výsledky
nuje Charita využít opět na pomoc Tříkrálové sbírky jsou výsledkem
potřebným na Opavsku, mimo práce stovek dětských koledníčků

i dospělých vedoucích kolednických skupinek. A právě na ně se
obrací koordinátorka Tříkrálové
sbírky Marie Gilíková. „Chtěla
bych poprosit občany na Opavsku,
a to nejen ty, kteří koledují pravidelně, ale i nové koledníky, aby
se mi již nyní hlásili na telefonní
číslo 604 175 518 nebo na můj
mail gilikova@charitaopava.cz,“
vzkazuje Marie Gilíková. „Všichni
pomůžou dobré věci, ale děti se
zároveň můžou opět těšit na odměny a soutěže včetně té oblíbené
o nejlepší Tříkrálové selfie a další o
chytré mobilní telefony,“ dodává.
A jak soutěžit o nejlepší selfie?
Koledníci musí pořídit foto nebo
selfie své kolednické skupinky a
snímek odeslat do termínu uzávěrky soutěže 18. ledna 2017 na
e-mail trikralovka-selfie@charitaopava.cz. Komise bude hodnotit
originalitu fotografie i kostýmů a
celkový dojem. Ty nejlepší snímky
pak najdete tak jako loni otištěné
v týdeníku REGION OPAVSKO,
který je patronem soutěže.
Vyhodnocení všech soutěží proběhne v lednu 2017 v kině Mír a
následně budou jména výherců
uveřejněna na webových stránkách Charity Opava.

Dodávka už najela pro klienty
Mravenečku 200 tisíc kilometrů

Před více než osmi lety jej s velikou radostí přivítali a přijali ‚mezi
sebe‘. Před rokem a půl se s ním museli nedobrovolně rozloučit. Mysleli, že je to navždy, a to mrzelo. Nakonec trvalo jejich odloučení ‚jen‘
několik týdnů a opět se mohli setkat. Řeč je o automobilu, speciálně
upravené dodávce Volkswagen, a o klientech a zaměstnancích denního stacionáře Mraveneček, kterým bezmála a bez nadsázky milionové vozidlo slouží. A pro které najelo už dvě stě tisíc kilometrů!
Důvodem vzájemné odluky byla v
roce 2015 krádež automobilu, který byl naštěstí i díky pomoci médií
poměrně rychle nalezen a který
tak může opět sloužit k pravi-
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delné dopravě dětí a mladých lidí
s kombinovanými vadami, tedy
uživatelů stacionáře, z místa trvalého bydliště do stacionáře a zpět,
k výletům a jiným akcím. Auto je

pro všechny v Mravenečku dosti
důležité, je na něm totiž závislá
téměř polovina všech klientů, pro
které byl svoz jedinou možností,
jak se do stacionáře dostat. Díky
speciální úpravě je také do ukradené dodávky možno naložit hned
několik invalidních vozíků, což
klientům Mravenečku umožňuje
jezdit na společné výlety do míst,
kam by se jinak neměli šanci podívat.
V prvním listopadovém týdnu zde
tedy měli důvod k oslavě. Protože
dvě stě tisíc najetých kilometrů je
skutečně obdivuhodný výkon. A
auto se má stále čile k světu a je ve
velmi dobrém stavu, proto může i
nadále klienty Mravenečku přivážet na místo, kde mohou rozvíjet
svou soběstačnost, kde podporují
jejích růst a komunikaci, na místo,
kde tráví čas ve společnosti svých
kamarádů.
Tak tedy autu přejme čistý olej,
rovnou karoserii, zimní pneumatiky a hlavně ještě mnoho bezpečně a bez poruchy najetých kilometrů s těmi a pro ty, kteří ho užívají.
Ať slouží!

STANE SE
• Klub sv. Anežky
ve vánočním duchu

Závěr roku se bude v Klubu sv.
Anežky, dobrovolném sdružení
Charity Opava, odehrávat ve
slavnostním vánočním duchu.
Po informativní schůzce v úterý 6. prosince si zde nachystali
na úterý 13. prosince sváteční
vyprávění členů klubu na téma
„Představa krásných Vánoc –
jak si to přeji já“. Obě setkání
začínají v 16 hodin v Denním
stacionáři pro seniory v domě
U svaté Anežky na Kylešovské
ulici číslo 4.

• Na kole pro Charitu
Částku 12.700 korun přebere
slavnostně Charita Opava v
prosinci od Magistrátu města
Opavy. Dar, určený pro mobilní hospic Pokojný přístav,
vznikl na akci Cyklojízda Opavou, kterou pořádalo Slezské
gymnázium v Opavě v rámci
Evropského týdne mobility. Za
každého cyklistu, který na akci
dorazil, věnovala Hláska Charitě Opava sto korun.

• Vánoce v Mravenečku
Společné vánoční setkání s
klienty a jejich rodinami se
tradičně uskuteční v prosinci
v Mravenečku. „Tentokrát se
sejdeme v úterý 13. prosince
od 13 hodin,“ doplňuje vedoucí
Mravenečku Jana Konopková.
Při této příležitosti klienti předají svým rodičům malé dárky,
které tady vyrobili, nachystáno
bude tak jako vždy občerstvení.
„V přátelské atmosféře pak můžeme sedět a povídat si až do
podvečerních hodin,“ dodává
Konopková.

Napsali o nás
• Toulavý autobus
pro Hlásku

Téměř třicítka úředníků odboru sociálních věcí magistrátu
se v úterý 11. října zúčastnila
akce Toulavý autobus Charity
Opava. Úředníci si tak během
jednoho odpoledne mohli prohlédnout téměř všechna střediska této organizace. Magistrát je
pro Charitu už od počátku její
existence klíčovým partnerem.
Stěžejní jsou pro ni finance,
které do jejího rozpočtu plynou
ze statutárního města Opavy,
protože právě ony jsou velmi
často klíčem k dalším dotacím
z Moravskoslezského kraje a
státního rozpočtu.
HLÁSKA, Zpravodaj
statutárního města Opavy
(listopad 2016)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

4

č. 11 - Prosinec 2016

PROSBA O POMOC PŘI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

Vážení rodiče, milé děti!
Jménem Charity Opava bych vás chtěla poprosit o pomoc při organizování
Tříkrálové sbírky. Užijte si společný čas, prožijte nezapomenutelné momenty, zakuste
dobrý pocit při koledování a pomozte těm, kteří to potřebují!
Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 15. ledna 2017. Buďte u toho s námi!
Koledníci! Jako poděkování pro vás máme připraveno slosování o chytré telefony
Huawei P8 lite, soutěž o nejlepší selfie, promítání pohádky v kině Mír, volný vstup na
bruslení a do aquaparku, pozvání na Sluníčkové odpoledne pořádané Charitou Opava,
poukázky na knížky a především radost z účasti na dobré věci!
Jak můžete pomoci?
- Vytvořte skupinku, která bude chodit koledovat s úředně zapečetěnou
pokladničkou. Skupinku tvoří tři králové (obvykle děti) a jeden vedoucí (osoba
starší 15 let).
- Kontaktujte nás, prosím, do 15. prosince. Pokladničky a další potřebné věci
včetně scénáře ke koledování Vám podle potřeby zajistíme.
Těšíme se na spolupráci a přejeme Vám všechno dobré.
Marie Gilíková, asistentka Tříkrálové sbírky 2017,
mobil: 604 175 518, e-mail: gilikova@charitaopava.cz
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ROZHOVOR MĚSÍCE

„Stále nám na Tříkrálovou sbírku
v Opavě chybí asi dvě stě koledníků,“
vzkazuje koordinátorka Tříkrálové sbírky na Opavsku Marie Gilíková

Pro naprostou většinu z nás se tradiční Tříkrálová sbírka odehrává
každoročně v lednu, kdy do ulic vyjdou koledníci, aby spolu s dobrou zvěstí požádali o příspěvek pro potřebné. Koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě Opava Marie Gilíková ale touto akcí dobré vůle
žije bezmála celý rok. Tříkrálová sbírka, to je ohromné množství příprav, organizování, zařizování doprovodných programů, starostí...
Navenek by se mohlo zdát, že je Tříkrálová sbírka každý rok stejná,
ve skutečnosti se vždy spoustou maličkostí i větších organizačních
změn liší. I to je důvod, proč jsme letos v listopadu opět Marii Gilíkovou požádali o rozhovor
V čem bude letošní Tříkrálová skupinek během prosince ve svých
sbírka oproti těm loňským jiná? emailech. V tomto klipu uvidí, co
koledníci mají říkat, jak se zachoTak především v tom, komu bude vat v různých situacích při koledocelý další rok pomáhat její vý- vání a podobně.
těžek. Tentokrát bude určen na
nákup zdravotnického materiálu S generační obměnou kolednípro klienty ošetřovatelské, pe- ků se váže i jejich nedostatek v
čovatelské a hospicové péče, pro některých lokalitách. Víte, kde
pečovatelskou službu bychom bychom nejvíce potřebovali nové
rádi pořídili tolik potřebné auto, koledníky, ve kterých místech
dále koupili vysokozdvižný vozík nám chybějí?
pro chráněné technické dílny, zaměstnávající osoby znevýhodněné Chybějí nám každý rok především
na trhu práce a v neposlední řadě v městě Opava, trend ukazuje, že
bychom rádi provedli stavební to tak asi bude i nadále. Nechci
úpravy pro sociálně terapeutickou tím říci, že v obcích je snadné
dílnu Radost, určenou mentálně sehnat koledníky, to rozhodně
postiženým. Také jsme se rozhodli netvrdím. Pokud je obec malá a
připravit pro koledníky přehled- koleduje tam jen jedna skupinnější návody a instrukce ke kole- ka, jejíž vedoucí mi oznámí, že
dování.
končí, nastávají krušné časy. Musím v obci, kde většinou nikoho
No právě - koledníci se rok od neznám, sehnat náhradníka, a to
roku nenápadně, ale stále obmě- není vůbec jednoduché. Ale mysňují – starší odcházejí, na jejich lím, že město je více anonymní,
místo nastupují mladší. Asi už lidé se tolik neznají a ze zkušeproto všichni nevědí, co koledo- nosti vím, že pokud o koledování
váno obnáší, na co si mají dávat osobně někoho nepožádám, je jen
pozor, čeho se vyvarovat...
málo těch, kteří se sami přihlásí
na výzvu. Stále hledám koledníky
Je to tak. Já se snažím vždy každé- pro lokalitu u městského hřbitova,
ho vedoucího koledníka řádně in- u městských sadů, okolí Těšínské
formovat. Především o tom, na co a Jiráskovy ulice. Není to však tak,
je konkrétně sbírka určena, pro- že kde se koledovalo vloni, tam
tože na to se lidé nejčastěji ptají, přijdou koledníci i letos. Protože
ale musím mu předat také mnoho někteří koledníci se odstěhovali,
dalších praktických a důležitých jiní vyrostli, zestárli…
informací. Těch je přitom stále
více a proto jsme letos připravili Kolik koledníků se každoročpísemný „Manuál koledníka“, ze ně účastní Třikrálové sbírky na
kterého se koledníci dozvědí prak- Opavsku?
tické rady, které jim pomohou při
koledování. Například co mají dě- Přesný počet asi nelze zjistit. Loni
lat, když u vrátek není zvonek, jak bylo vydáno 329 pokladniček,
se zachovat, kdyby došlo k úrazu, což by mělo být 1316 koledníků.
že jsou to vedoucí skupinek, kdo je Praxe je však taková, že někteří
zodpovědný za bezpečnost svěře- koledníci mají i tři pokladničky a
ných koledníků a podobně. Mnozí děti se obměňují. Takoví obětaví
například nevědí, že jsou během koledníci jsou především v Opavě
koledování automaticky z naší a mezi nimi je i spousta dětí, kteří
strany pojištění a mnoho dalšího. chodí i pět dnů. Což je velice hodTo vše se dozví z našeho manuálu. ně. Takže skutečných koledníků
Také jsme natočili pro lepší ob- máme asi kolem 1.200. Myslím, že
raznost krátký šot o koledování v to nepřeženu, když řeknu, že nám
praxi, odkaz na něj dostanou spo- stále chybí kolem dvou stovek kolečně s manuálem všichni vedoucí ledníků.

Pro koledníky máme každý rok
připraveno mnoho odměn? Jaké
na ně čekají letos?
Ano, odměny máme vždy připraveny, i když si některé děti vykoledují mnoho sladkostí a jiných
dobrot už během koledování. Letos si například již v říjnu mohli
zaplavat v aquaparku v Kravařích.
V lednu je čeká jako poděkování promítání pohádky „Láska
na vlásku“, v únoru bruslení na
zimním stadionu, v březnu opět
plavání v aquaparku v Kravařích
a v červnu Sluníčkové odpoledne
v Jaktaři, no a velmi oblíbená je
samozřejmě populární souttěž o
mobilní telefony a pro mladší děti
o rodinné vstupné do aquaparku.
Loni se setkala s velkým ohlasem
soutěž o nejlepší Tříkrálové selfie. Chystáte ho i letos?
Ano, i letos chystáme soutěž o nejkrásnější selfie nebo foto kolednické skupinky. Koledníci mohou
vyhrát poukázku na knihu, když
pořídí a do 16. ledna odešlou foto
nebo selfie své skupinky na email:
trikralovka-selfie@charitaopava.

cz. Hodnotit se bude tak jako loni
originalita fotografie i kostýmů
a celkový dojem. Všechny fotografie pak budeme tak jako loni
promítat na slavnostním setkání
s losováním o ceny v kině Mír, ty
nejlepší fotky budou opět zveřejněny v týdeníku REGION OPAVSKO, který je partnerem soutěže.
Máte na závěr pro koledníky a
vedoucí skupinek nějaký vzkaz?
V prvé řadě bych jim chtěla moc
poděkovat za ochotu a snahu pomoci. Dále povzbudit, že se rozhodli pro dobrou věc, což služba
pomoci druhým rozhodně je.
Stále v dnešní době věřím, že „vše
dobré co uděláš pro druhé se Ti
jednou vrátí“. A v neposlední řadě
poprosit o pomoc jak současné
koledníky, tak i ty, kteří se zatím
sbírky neúčastnili - pokud víte o
někom, kdo by také chtěl koledovat, oslovte ho, prosím, sami,
nebo mi na něj předejte kontakt,
abych ho o pomoc při koledování
mohla požádat sama. Kontakty
na mne telefon 604 175 518 nebo
mail gilikova@charitaopava.cz.
Předem děkuji!
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Kniha Mateřského centra NEŠKOLA
píše po deseti letech poslední kapitolu

pokračovat, omezili jsme provoz
na tři dny v týdnu, zvýšili ceny za
služby a provoz zajišťoval jen vedoucí střediska s pomocí dobrovolníků. Pobočku v Kravařích jsme
museli uzavřít. Provoz Neškoly byl
hrazen z vlastních zdrojů Charity
Opava, dotacemi z Moravskoslezského kraje a dotací z města Opavy.
V kontrastu s těmito problémy
poslední roky návštěvnost Mateřského centra Neškola převyšovala
mnohdy kapacitu, maminky přicházely a další odcházely zpět do
práce. Měla jsem možnost za tu
dobu poznat hodně rodičů, ještě
více dětí, poradit jim v běžných i
v ojedinělých problémech, potěšit
v těžkých chvílích, ale i radovat se
třeba jen z toho, že je maminkám v
Neškole dobře.

Neškola končí. Ano, je to tak, k 31. prosinci 2016 bude toto středisko
Charity Opava zrušeno. Součástí opavské Charity bylo dlouhých deset
let a tak je nyní čas se ohlédnout a zrekapitulovat, co se za tu dobu
podařilo, ale třeba i co se povedlo méně.
V historii Neškoly se dá číst jako Kdo měl radost z tvoření, těšil se
v knize. Název zdědila po starším určitě na páteční výtvarné a tvořivé
charitním středisku Neškola, které dílničky, kde pod rukama mamibylo dříve zaměřeno na romskou nek a dětí vznikaly krásné výrobky
menšinu a sociálně slabé rodiny. a dětem jen oči zářily. Z jednoPrvní strana její historie se začíná duchých pokusů ,,něco“ vytvořit
psát 1. ledna 2007 a činnost za- z papírů jsme se vypracovali až k
hajuje v prostorách minoritského tvoření velice vkusných a zajímakláštera v takzvaném pastoračním vých vánočních či velikonočních
středisku. Mezi prvními uživateli přání pro VIP sponzory Charity
byly maminky s dětmi z farnosti Opava. Nesmíme zapomenout na
Ducha Svatého, které zde vytvoři- tradiční tvoření adventních věnců
ly zázemí pro rozvíjející se aktivity. různých barev a dekorací, které
Další stránka už specifikuje hlavní během dopoledne zaplnily všechny
poslání - kvalitně realizovat účin- stoly v Neškole. Při odchodu si pak
nou pomoc rodičům na mateřské spokojené maminky mohly pyšně
či rodičovské dovolené a jejich dě- odnášet své výtvory domů.
tem při zapojování se do dění ve Přínosem pro všechny byla určitě
společnosti a svou činností usilovat také možnost diskutovat v Klubu
o předcházení sociálního vylou- pro maminky různá témata, nečení rodin. Pod prvními řádky se boť každá maminka přinášela do
podepisuje vedoucí střediska Mgr. diskuse znalost ze svého oboru. A
Petra Jochimová.
když nestačily jejich znalosti, byly
Kapitola druhá –
přizvány odbornice, aby maminzačínáme s angličtinou
kám poradily třeba ve výchově
A začíná další kapitola. Pro ma- dítěte a jeho péči, stravování nebo
minky, které dříve neměly možnost ve vztazích v rodině nebo s novými
učit se anglicky, připravuje Neškola zákony, jejichž dopad se nějak týkal
hodiny tohoto jazyka, aby mohly rodinného života.
pomáhat dětem s úkoly z anglič- V té době měla Neškola také svou
tiny, která se vrací na školy. Kurzy pobočku v Kravařích, kde probíhavedla zkušená lektorka a maminky ly jednou týdně kurzy anglického
mohly během výuky využít mož- jazyka v místnostech farního úřanost hlídání dětí. I když pro někte- du, velké tvořivé dílny v prostorách
ré návštěvnice kurzu vůbec nebylo opravené farní stodoly nebo mezijednoduché začít s cizím jazykem, generační setkávání v klubovně. I
přesto se mnohé maminky dosta- tato činnost by popsala celou kapily až do skupiny pokročilých a tak tolu naší knihy.
předstihly i své děti. Hlavně neboBazárek změnil
jácnou komunikaci v anglickém
Neškolu v tržiště
jazyce.
V roce 2010 odešla p. Jochimová na
Tvořivé dílničky i debaty mateřskou dovolenou a já měla příOtočme list a podívejme se dál. ležitost pokračovat v její práci pro

Díky všem,
kdo psali knihu Neškoly

Na konci každé knihy se objevuje
poděkování všem, kteří přispěli k
jejímu sepsání. Kdybych se měla
rozepsat jmenovitě, asi bych vytvořila dlouhý seznam jmen, a tak
děkuji obecně všem zaměstnancům, včetně těch, kteří pracovali na dohodu, za jejich obětavou
práci, dobrovolnicím z řad studentek nebo maminek za mnoho
odpracovaných hodin, maminkám
a jejich dětem za setkávání na aktivitách, vedení Charity Opava
za podporu, představitelům řádu
Minoritů za vstřícnost, všem donátorům a dárcům za finanční podporu, všem duchovním správcům
a asi nejen jim, všem, kteří na nás
mysleli v modlitbě.
Poslední kapitola je napsána, kniha
Neškoly se uzavírá. Ale já věřím, že
tak jako se dá znovu nahlédnout do
každé knihy, bude možné někdy v
budoucnu vrátit se i k té o Neškole.
A začínáme cvičit...
Svatava BLÁHOVÁ,
Následují stránky historie Neškoly
vedoucí NEŠKOLY
vyprávějí o tom, jak začaly maminky cvičit. Pro všechny návštěvnice
Několik dat
cvičení, které se zaměřovalo na
z historie Neškoly:
procvičování svalů, bylo nejdůležitější dát svou figuru do takového
- 1. ledna 2007 jsme obdrželi
stavu, jako před porodem. A nejléjmenovací dekret
pe tak, aby se přiblížily vizáži ně- 4. 6. 2009 jsme vstoupili do
které z modelek. Za několik týdnů
Sítě mateřských center
už nestačily nejen cvičební podlož- 30. 6. 2013 končí Neškola
ky, ale i prostory. Sháněli jsme nové
provoz v Kravařích
pomůcky, aby byl efekt co nejlepší.
- 1. 9. 2013 jsme nuceni omezit
Během čtyř let se maminky proprovoz na tři dny v týdnu
draly až k pilates. Cílem Pilateso- 31. 12. 2016 Neškola z důvy metody je zlepšit kontrolu nad
vodu nedostatku systémových
svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho
financí končí
ohebnost, což už dá pěkně zabrat.
- Počet dobrovolnických ho...jenže nemáme dotace
din za deset let činnosti: 2008
Na listech v naší knize, které rych- Průměrný počet návštěv za
le otáčím je již rok 2013. To jsme
rok: 2 500 osob
již podruhé neobdrželi dotace z
- Počet rodin, navštěvujících
MPSV a tak bylo nutné se rozhodročně Neškolu: asi 75 rodin
nout co dál. Aby Neškola mohla
Neškolu spolu s paní Kotzianovou.
Tak jak se otáčejí listy v knize, tak
také Neškolu opouštěly maminky
z důvodu ukončení rodičovské a
objevovaly se zase nové tváře. S tím
také přišly nové podněty pro další
aktivity.
Bazárek dětského oblečení, to by
byla kapitola na celou další stranu.
Všechno začalo v roce 2011 nápadem několika maminek vyměnit si
mezi sebou pár kousků dětského
oblečení, které již nepotřebují, druhá fáze byla nabídnutí prodejního
místa dalším maminkám a na posledním bazárku v říjnu 2016 již
nestačily stoly pro prodávající. Neškola se rázem proměnila v malé
tržiště, v němž proudilo množství
nakupujících, kteří chtěli získat ty
nejlepší kousky, a mezi vším tím
mumrajem ještě pobíhaly nebo jezdily na odrážedlech děti.
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Maminky Mateřskému centru Neškola:
„Navždy zůstanete v našich srdcích!“
Navždy zůstanete
v mém srdci

Milá Charito, a zejména Opavská
Neškolo! Bylo mi ctí stát se na část
mého života Tvou součástí. Bylo
to krásných a nezapomenutelných
pět let, které velmi obohatily můj
život a pomohly mi projít těžkým
obdobím. Děkuji Ti za ně.
Než jsem se odhodlala jít poprvé
do Neškoly, dlouho jsem váhala. Bála jsem se, že tam chodí jen
věřící lidé a že mezi ně nebudu
zapadat. Bála jsem se zbytečně.
Teď už vím, že jste organizací pro
všechny – bez ohledu na víru i cokoli jiného. Málokdo si uvědomuje náročnost mateřství. V kruhu
maminek jsem si uvědomila, jak
moc z nás na mateřských dovolených je vyčerpaných, společností
nedoceněných a často osamělých.
Jsme postaveny do situací, ve které musíme perfektně zvládnout
roli chůvy, psycholožky, kuchařky, uklízečky... Jsme nuceny se
neustále zlepšovat v plánování,
v organizačních schopnostech,
multitaskingu... A to vše po často náročných nocích, kdy nás
děti několikrát budí kvůli kojení,
ztraceným dudlíkům, smutku či
špatných snech. A po tom všem se
od nás ještě očekává, že budeme
usměvavé a příjemné.
Neškola nám dává pocit uznání.
V Neškole člověk vidí, že se svými
pocity není sám, může si o svých
radostech i starostech popovídat
s lidmi, kteří se ocitli ve stejné životní situaci, najít si nové přátele,
odreagovat se cvičením nebo tvořením, pracovat na svých znalostech. Díky Neškole jsem neklesla
ze své úrovně angličtiny a návrat
do práce tak bude jednodušší.
Když se teď dívám kolem sebe, vidím nespočet krásných věcí zdobících náš domov, za jejichž vznik
vděčím Neškole.
Musím zmínit ještě někoho velmi důležitého, jednoho krásného
člověka, člověka na pravém místě
– Svaťku Bláhovou, milující a láskyplnou hlídací tetu, pro kterou
jsou všechny děti jako její vlastní.
Kdybychom všichni dělali povolání, které je našemu srdci nejbližší,
byl by svět neskutečně krásnějším.
Žádná etapa mého života nebyla
tak náročná jako mateřská dovolená. Donutila mě vzdát se kvůli

dětem mnohému, co jsem milovala. Už jsem tu nebyla jen JÁ a všechen čas nebyl jen MŮJ. Přečetla
jsem nespočet knih a naučila jsem
se o životě za toto krátké období
mnohem víc než za všechny ty
předchozí roky mého života. Ne
nadarmo se říká, že děti jsou našimi největšími učiteli. Bude to tak.
Moc ráda bych upozornila na důležitost mateřských center. Přála
bych si, aby nebyla vnímána jako
něco podřadného a nedůležitého.
Mnohým z nás dává naději. Doufám a věřím, že se vždy najde dost
sponzorů, aby Charita mohla nadále provozovat tato centra. Často
ty největší věci jsou zdánlivě neviditelné. Navždy zůstanete v mém
srdci
Mirka BARANOVÁ

Mé zkušenosti s Neškolou

Během celé mateřské dovolené i
později mi zpříjemnila volné chvíle. Se synem jsme od jeho šestého
týdne v roce 2010 navštěvovali
pravidelně hodiny anglického jazyka, dále tvořivé dílničky, kde
jsme si vytvořili spoustu krásných
věcí od různých jednoduchých výtvorů, přes adventní i velikonoční
dekorace, pomáhali jsme při tvoření dárečků pro Tříkrálovou sbírku, navštěvovali jsme pohádkování, besídky, cvičení pro maminky,
letní výlety, prodejní bazárky.
Neocenitelné bylo i hlídání dětí za
symbolický poplatek. Díky Neškole jsme poznali spoustu fajn lidí.
Děkujeme Svaťce a všem, kteří
jí po celou dobu pomáhali a tím
nám dali možnost zažít hezké
chvíle v tomto centru! Škoda jen,
že taková centra musejí zavírat pro
nedostatek finančních prostředků.
Blanka a Adam GEBAUEROVI

Bylo mi s vámi příjemně

Dobrý den, ačkoli jsem Neškolu
navštívila jen dvakrát, byla jsem
nadšená, i mé děti. Velice mě zaskočilo a mrzí mě, že Neškola
končí. Chystali jsme se, že vás
zase brzo navštívíme. Je to opravdu škoda, myslím, že jste to dělali báječně! Bylo nám s vámi moc
příjemně!
M. KREJČÍ-KRAKOVSKÁ

Vážená paní Bláhová,

je mi moc líto, že Neškola bude
končit svou činnost. O to víc, že

jsme vás poprvé navštívili až v
září 2016. Bohužel jsme o působení Neškoly nevěděli, asi proto,
že nejsme z Opavy, ale dojíždíme
z Kravař. Mně se moc líbí hodiny
angličtiny a Robinek si vyhraje ve
vaší herně, máte ještě víc hraček
jak Mrňouskov a jste levnější. Váš
milý a přátelský přístup nám bude
rovněž chybět. Přejeme vám do
budoucna jen vše dobré a hodně
štěstí!
Lenka POSTULKOVÁ
se synem Robinkem

Děkujeme za krásné chvíle

Milá Neškolo a milá teto Svaťko!
Ze srdce vám děkujeme za krásné
chvíle strávené u vás v herně, ať už
při tvoření nebo cvičení nebo při
jakýkoliv dalších akcích. Dcery se
k vám vždy velmi těšily a vstřícná
a klidná atmosféra byla příjemná
i pro mě. Zpráva o ukončení provozu Neškoly mě docela zasáhla
už i proto, že v Opavě moc příležitostí pro maminky na rodičovské není. Dcerám jsem to ještě
neřekla, protože tak nějak pořád
věřím a doufám, že se to vyřeší...
Ještě jednou velké díky i za holčičky.
A.V.

Jako druhý domov

Je to už mnoho let, kdy jsem našla prostřednictvím Hlásky cestu
do Mateřského Centra Neškola.
Doma, s prvním dítkem, denní
rutina, dokolečka to samé. Kudy
z toho ven? A pak, jednoho dne,
čtu ten článek. Mateřské centrum
Neškola zve maminky na lekce
angličtiny spojené s hlídáním dětí.
Tehdy Neškolu vedly dvě milé maminky a mé kamarádky Petra a
Jana z Kravař. Tak jsem „do toho“
šla. Vyšlapala jsem si tam cestičku,
jako k druhému domovu. Známě

se mi vinula, sice kolem ní nevoněly doušky a šalvěje, nicméně
zvuky anglického jazyka a vůně
barev, lepidel, papíru mě provázely hodně dlouho. Pak ještě u druhého dítka. U toho už ovšem byla
„teta“ a kamarádka Svaťka.
Naučila jsem se tam znova to, co
jsem uměla jako malá holka a pak
na nějakou dobu zapomněla, protože jsem to prostě přestala používat a neměla komu darovat. Nejen
angličtina, ale i výtvarné dílny mě
silně ovlivnily. Tak moc, že jsem si
opět připomněla, jaké to je mít potěšení z vlastnoruční práce. Jaké
to je darovat někomu radost, když
se vlastní práce dostane do rukou jiných lidí. Znovu jsem našla
sama sebe s tvořivou radostí. Děti
se naučily pravidelně chodit do
„školky“ jako předstupeň školky
skutečné. Učily se zvládat kratší
nepřítomnost maminky a také občas samy něco nakreslit nebo vytvořit. Mnohdy tady vznikala pěkná přátelství nejen mezi dětmi, ale
hlavně mezi maminkami, které si
tu často vyměňovaly rady, recepty,
návody a leckdy se přišly zdánlivě
jen vypovídat z každodenní rutiny
kolem malých dětí či vyjádřit svou
radost, když se něco povedlo, podařilo. Je mi těžko u srdce a hodně
to bolí, když si představím, že nic
z toho nebude moci pokračovat
dále, pro další maminky. Díky,
Neškolo, díky Petro, Jani i Svaťko,
díky, Charito Opava. Je mi ctí vám
všem poděkovat za čas, který jsem
mohla u vás v dobré pohodě strávit. Byla to krásná a dlouhá návštěva a dobře se mi s vámi povídalo.
Bůh vám to oplatí dvojnásob!
Děkuji.
Vaše spolucestující životem
Lucie KUBITOVÁ
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KŘESŤANSKÁ VÍRA A POMÁHAJÍCÍ PROFESE

víra a pomoc

JAKUB DOLEŽEL

NĚKTERÉ ASPEKTY
SOUBĚHU KŘESŤANSKÉ VÍRY
A POMÁHAJÍCÍ PROFESE
Přednáška vedoucího Oddělení sociální práce
katedry Křesťanské sociální práce
Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc
ThLic. Jakuba Doležela, Th.D.
pro odbornou veřejnost, studenty a další zájemce

Obecní dům, Schösslerův salónek,
Ostrožná ulice, Opava
Úterý 6. prosince 2016, 10 hodin
Vstup zdarma
Přednáška probíhá ve spolupráci
s Opavskou kulturní organizací
v rámci celoroční akce 12 inspirací pro Opavsko
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LIDÉ

10

Informace
•Radost opět připravila
skvělý raut
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Společenská kronika

Krátce

Blahopřejeme
* Narozeniny v prosinci oslaví naši ko-

legové Václav BURDA, DiS., Hana CAHLOVÁ, Jiří DUDEK, Karina FITZKOVÁ, Šárka
GLABAZŇOVÁ, Bohumír HAVLÍK, František
HERTEL, Milena HLAVOVÁ, Blanka KONKOLOVÁ, Libuše KUBESOVÁ, Radka LENKOVÁ,
DiS., Michaela MAREŠOVÁ, Hana MELAROVÁ, Marek PATER, Petr PAVELEK, Jiří PIKA,
Eva POSPĚCHOVÁ, Lenka SEIBERTOVÁ, Helena VELIČKOVÁ, Dana VÝTISKOVÁ a Kateřina WERTICHOVÁ.
Přejeme vše dobré!

Klienti Radosti nezůstali nic
dlužni pověsti skvělých gastronomů a připravili další skvělý
raut pro pietní setkání s pozůstalými klientů Pokojného přístavu. Nad mísami s jednohubkami doslova oči přecházely!

Bezmála dvacet let byla Ing. Bc. Dáša Sližová
velmi důležitou oporou Charity Opava, ať už
jako asistentka první ředitelky, sociální terapeut
nebo vedoucí Chráněného a podporované
bydlení. Milá Dášo, naše kamarádko a
spolupracovnice, děkujeme za vše a přejeme Ti,
at se Ti stejně tak jako u nás daří také v novém
bydlišti a nové práci.
Kolegové a kamarádi z Charity Opava

• Děkujeme za stoly
k počítačům
Děkujeme panu Mgr. Radovanu Prokešovi, jednateli Soukromé střední školy podnikatelské v Opavě, která Charitě
Opava zdarma poskytla celkem sedm stolů k PC. Nabídka
z této školy, která s Charitou
Opava spolupracuje pravidelně, přišla v pravý čas, protože
přesně po takových stolech,
které škola Charitě Opava nabídla, se shánělo naše středisko
mobilního hospice Pokojný
přístav. Děkujeme!

• Výroční schůze
Výroční schůze Charity Opava
proběhne ve čtvrtek 1. prosince od 12 hodin v Kulturním
domě na Rybníčku v Opavě.
Na schůzi se krom jiného představí všechna střediska Charity
Opava a očekává se také neformální debata.

• V hospici Pokojný
přístav vzpomínali
na své zesnulé klienty

Listárna
Neškola byla
požehnáním

Činnost Neškoly je jedním slovem
požehnáním pro (mimo)opavské
maminky a jejich děti.
O jejím fungování jsem se dozvěděla, když měla dcera něco málo
přes rok. Tehdy mi po zdravitní
stránce nebylo zrovna do zpěvu a
prostředí v Neškole mě vždy dokázalo úžasně povzbudit. Vždy tam
vládla přívětivá atmosféra. Paní
Svaťka a její kolegyně maminky
vítaly s otevřenou náručí. Měly
jsme možnost sdílet své starosti i
radosti a setkávat se v neformálním a nesmírně pozitivním prostředí. Navíc těch aktivit, které
Neškola nabízela! Osobně jsem
využila cvičení pilates s lektorkou Katkou. Nabité byly zejména

pondělky, kdy mnoho maminek
navštěvovalo kurzy anglického jazyka. Lektorky byly vždy skvělé.
Děti si zde mají možnost zvykat na
širší kolektiv (sociálně se otužovat),
což jim nesmírně svědčí a může výrazně napomoci bezproblémovému
nástupu do školky. Neškola kolem
sebe soustředila řadu jedinečných
lidí, kteří mají chuť se o své zkušenosti dělit s ostatními. Právě to
„sdílení všeho“ považuji za největší
přínos Neškoly. Výjimečná atmosféra, skvělí lidé, báječné akce pro
maminky a jejich ratolesti. Děkuji
paní Svaťce za veškerou péči a přála bych si, aby projekt Neškola pokračoval dál, protože v Opavě ani v
jejím blízkém okolí nemá obdoby.
Mgr. Kateřina PELCOVÁ
(31 let) a dcera Emma (2 roky)

Mateřské centrum
Neškola byla mou
srdeční záležitostí
Do Mateřského centra Charity
Opava Neškola jsem chodila s
oběma holkama moc ráda, bylo
to mé nejoblíbeněší mateřské centrum v celé Opavě.
Líbila se mi nejvíce přátelská a taková neformální atmosféra, která
v Neškole panovala, a také velmi
milý a laskavý přístup k dětem od
vedoucí Neškoly p. Svatavy Bláhové. Děti měly moc rády aktivity, pořádané Neškolou, zejména
páteční dílničky a Pohádkování.
Moc mě mrzí, že Neškola končí, je
to pro mě srdeční záležitost.

Velké účasti se v úterý 22. listopadu těšilo vzpomínkové
setkání na zemřelé klienty mobilního hospice Charity Opava
Pokojný přístav. Tradiční pietní akce, kterou Pokojný přístav
pořádá pro pozůstalé, s nimiž
často navázali velmi blízké
kontakty, začala v 17 hodin mší
svatou, kterou v klášterní kapli
Neposkvrněného početí Panny Marie na Kylešovské ulici
sloužil spolupracovník Pokojného přístavu otec Petr Křibek.
Sestry z Pokojného přístavu
bohužel v těchto dnech trápí
nemocnost, ale díky pomoci
kolegyň z Chráněné ošetřovatelské služby se vyvedlo i následné společenské setkání v
Denním stacionáři, kam byli
všichni pozváni a kde si mohli
v klidu neformálně povyprávět
a dopřát malé občerstvení.

Monika

Pište nám!
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posílejte na adresu: mludek@charitaopava.cz Těšíme se na ně!
CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
a příznivce. Tel. 553 612 780, e-mail: mludek@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Prosinec 2016.

