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Slovo ředitelky

Milí přátelé,
právě dnešní den, 1. února, si připomínáme 25 let od založení Charity Jeseník. Když
tehdy, na začátku 90. let, s velkým nadšením a chutí organizovali nejprve dobrovolníci a posléze i pracovníci různé nové aktivity
a vznikaly nové potřebné služby, nikdo si
ani nedovedl představit, do jakých rozměrů
se činnost jesenické Charity jednou rozroste. Často to byly nenápadné kroky mnoha
neznámých lidí. Bez nich by Charita nebyla
tam, kde je dnes.
Dvacet pět let je v lidském životě pěkný
věk, je to zejména optimistické a dravé
mládí, které se nebojí nových výzev. Právě v podobném věku a v složitém období
Charity přebíral v roce 2004 ředitelské kormidlo můj předchůdce Robert Neugebauer.
Uvnitř tohoto měsíčníku si s ním můžete
přečíst rozhovor, v němž popisuje chvíle,
radosti i těžkosti, které s Charitou prožil.
Pro Charitu Jeseník znamená uplynulé
čtvrtstoletí především mnoho různých zkušeností, ať dobrých či těch negativních,
mnoho setkání se zajímavými lidmi, ale
především obrovské množství času, radosti a lásky, které naši zaměstnanci věnovali
našim klientům. Ani bychom dnes neuměli
přesně spočítat, kolika klientům jsme pomohli v jejich nesnázích a usnadnili jejich
těžkosti. Děkuji všem za důvěru. Za celou
dobu prošlo Charitou více než sedm stovek
zaměstnanců, stovky a stovky dobrovolníků v Tříkrálové sbírce. Přesná čísla neznáme, ale často si ráda na mnoho konkrétních
lidí v dobrém vzpomenu. Za každým zůstal
kus vykonané práce. Děkuji.
Děkuji vám všem
Helena
PASCHKEOVÁ
ředitelka

25 let s Charitou Jeseník

Právě letos v únoru je to již dvacet pět let,
co mohou lidé na Jesenicku využívat služby Charity Jeseník. Za tuto dobu prošla
mnoha změnami, mnohé služby vznikly,
některé zanikly. Cesta Charity Jeseník nebyla často vůbec jednoduchá, ale každý ví,
jak je důležité mít kolem sebe ty správné
lidi. A to Charita Jeseník má. Především
díky všem zaměstnancům a dalším podporovatelům může i dnes pomáhat na Jesenicku tam, kde je to nejvíce potřeba. A určitě ještě dlouho bude.
Charita Jeseník byla založena olomouckým
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
1. února 1994. Posláním Charity je pomáhat
lidem v nouzi a věnovat se chudým, opuštěným, nemocným, starým nebo tělesně
a mentálně postiženým. Charita Jeseník tak
své služby zaměřila především na seniory
a zdravotně postižené.
Na Jesenicku patří k největším poskytovatelům sociálních služeb. Domov pokojného
stáří sv. Hedviky, Charitní dům sv. Anežky
a Vývařovna AVE sídlí ve Vidnavě, Denní
stacionář Šimon lidé najdou v Jeseníku. Charitní pečovatelskou službu provozuje Charita
Jeseník na území Javornicka a Žulovska, za-

tímco Domácí zdravotní péče je poskytována
na celém Jesenicku. Stále se rozvíjí také hospicová péče, která dává lidem možnost zemřít důstojně doma. A nesmíme zapomenout
na Domov pokojného stáří sv. Františka, jehož klienti jsou nyní přestěhováni ve Vlčicích
kvůli rozsáhlé rekonstrukci.
Investice - to je obzvláště nyní v souvislosti s rekonstrukcí fakt, který se nevyhýbá ani Charitě
Jeseník. Je to sice nezisková organizace, ale
aby mohla poskytovat i nadále co nejlepší služby, musí se stále přizpůsobovat požadavkům
okolí. A stejně jako se rozvíjí management firem, musí se rozvíjet Charita Jeseník. Kdo by
to před dvaceti pěti lety při jejím založení tušil.
Dnes už nestačí jen poskytovat ty nejlepší
služby. Charita Jeseník musí být tak trošku
lékařem, zdravotní sestrou, sportovcem, ekonomem, fundraiserem, hercem, psychologem,
učitelem, pečovatelem, právníkem, grafikem,
údržbářem, kuchařem či novinářem. Vede si
však statečně. Ušla za dvacet pět let dlouhou
cestu, mnoho se toho naučila, ale jistě se má
ještě hodně co učit. Popřejme jí tedy vše nejlepší do jejího dalšího života, aby mohla být
všem potřebným z Jesenicka i nadále co nejlepším průvodcem na jejich životních cestách.

Co nás čeká v únoru...
Cesta tří králů. Výstava nejlepších obrázků a fotografií z tříkrálové soutěže.
● Turnaj v Člověče nezlob se Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě.
● Vzdělávací seminář pro sestry Domácí zdravotní péče.
● Výtvarná komise vyhodnotí na začátku února nejlepší díla dětí z Jesenicka.
● Maškarní dopoledne v Denním stacionáři Šimon.
●

Čtěte dál ...
Tříkrálová sbírka (str. 2)
● Rekonstrukce začala (str. 3)
● Rozhovor o Charitě (str. 5)
● Výsledky koledování (str. 7)
● Duchovní zamyšlení (str. 8)
●

Události v Charitě
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Jak dopadlo koledování?

První dva lednové týdny patřily již tradičně Tříkrálové sbírce. Co přinesla? Lidé
mohli tentokrát přispět na rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka
v Javorníku. Do ulic na Jesenicku vyrazilo kolem sto dvaceti tříkrálových skupinek, kterým se podařilo vykoledovat neuvěřitelných 664 256 korun!
Lidé mohli koledníky potkat až do 14. ledna. koledníků koordinátorka Tříkrálové sbírky.
Ať sněžilo, foukalo nebo pršelo, všichni ochot- Jako poděkování bylo pro koledníky kromě
ně koledovali a prosili obyvatele Jesenicka drobných dárků a volného vstupu na bruslení
o příspěvek do pokladničky. „Děkujeme všem připraveno také promítání pohádky Čertoviny
koledníkům za jejich obětavé koledování. Le- v jesenickém a javornickém kině.
tos bylo snad nejhorší počasí, které já sama Přispět třem králům do jejich pokladničky bylo
pamatuji, a všichni dokázali, že je od koledo- možné stejně jako minulý rok rovněž letos po
vání opravdu nic neodradí,“ hodnotí obětavost mši svaté 6. ledna v České Vsi a nově také

v Jeseníku, kde byl pro děti i dospělé připraven Tříkrálový punč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je jedna věc. Koledování má ale ještě druhou stranu. Tříkrálová
sbírka je totiž také o vzájemném setkání se
a navštívení. A v tom je výjimečná. Koledníci zvoní u dveří, lidem přejí do nového roku
zdraví, štěstí a Boží požehnání a to je snad
mnohem důležitější, než samotné vykoledované peníze.
Jsou lidé, kteří se již na koledníky těší, dokonce už před Vánocemi se ptají, zda dorazí. Jsou také ti, kteří jsou velmi nešťastní
z toho, že k nim koledníci již nějaký ten rok
nedorazili, protože koledníků je v mnoha
obcích stále málo. Smutné však je, že se
najdou i takoví lidé, kteří koledníky „vítají“
sprostými slovy a nadávkami. Možná by
bylo lepší, kdyby vůbec neotevřeli. Tito lidé
bohužel dokáží během několika let způsobit
dokonce i to, že děti v takové obci koledovat
nechtějí. A potom není, kdo by navštívil alespoň ty, kteří o to stojí.
Většinou jsou však všichni velmi přátelští,
což koledníky dokáže rozehřát i v tom nejhorším počasí. Když potom zazvoní, otevře jim devadesátiletá paní, která si s nimi
zazpívá koledu a u toho má slzy v očích,
je jim jasné, že to má smysl. „Děkujeme
všem lidem, u kterých jsme se zastavili všichni nám otevřeli s úsměvem a štědrostí. Je to až k neuvěření, kolik dobrého
v lidech je,“ dodává jedna z kolednic.

Královská návštěva v Jeseníku

Tříkrálová sbírka byla v plném proudu, v ulicích bylo možné potkat tříkrálové koledníky a všechny pokladničky se díky ochotným lidem pomalu plnily. Právě v tento čas zavítala velmi vzácná královská návštěva také do Jeseníku. Tři králové se
zde vydali 7. ledna koledovat na městský úřad a policii.
Lidé jsou zvyklí na tříkrálové skupinky složené královou skupinkou vykouzlilo opravdu každéz menších koledníků, tentokrát však vyrazili mu úsměv na tváři a také pokladnička těchto
koledovat jesenický děkan P. Stanislav Kotlář, koledníků se za celé dopoledne zaplnila. Něco
Václav Dvořák ml. a Václav Tschulik.
takového proběhlo v Jeseníku úplně poprvé,
„My tři králové jdeme k vám…,“ zpívali stejně ale akce získala samé kladné ohlasy. Dokonpoctivě jako ostatní menší koledníci a všem ce se již přihlásili další lidé, kteří by v příštím
tak popřáli do nového roku. Setkání s touto tří- roce královskou návštěvu také rádi přivítali.

Kalendárium
●

V roce 1994 byla olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem založena Charita Jeseník. K jejím prvním
aktivitám patřila Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba.

● V roce 2015 navštívila Domov pokojného stáří sv. Hedviky známá česká herečka a dabérka Miriam Kantorková společně se zpěvákem Šimonem Pečenkou.

Stalo se ...

Novoroční posezení
Společným posezením v aktivizační dílně přivítali nový rok klienti spolu se zaměstnanci Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě
ve čtvrtek 10. ledna. Při této příležitosti si poprvé
zahráli novou hru Bingo. Tu dostali v domově
jako vánoční dárek od Ježíškových vnoučat.
Díky hře mohli klienti procvičit nejen čísla, ale
také svůj postřeh. Hra je velmi nadchla a oblíbili
si ji natolik, že ji určitě budou hrát častěji.

Události v Charitě
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Rekonstrukce už začala

Dlouho očekávaná rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku se druhý týden v lednu konečně rozjela. Budova byla postavena v 80. letech
19. století jako sirotčinec. Charita Jeseník ji převzala v roce 2003 a od této doby
zde poskytuje služby seniorům. Ti jsou však nyní přestěhováni ve Vlčicích.
Celý dům byl již dlouhodobě v nevyhovujícím technickém stavu a také jeho stávající uspořádání velmi omezovalo komfort klientů i pracovníků. A v neposlední
řadě také provoz takové budovy neúměrně zatěžoval rozpočet Charity Jeseník. Léta se hledala možnost financování
rekonstrukce. A právě taková příležitost

se naskytla v roce 2017. „Bylo třeba zajistit projektovou dokumentaci k provedení stavby, provést výběrové řízení na
dodavatelskou firmu a další doprovodné
práce jako jsou technický nebo autorský
dozor. Museli jsme také vybrat koordinátora BOZP. Na základě toho již bylo
připraveno vše pro zahájení rekonstruk-

ce,“ popisuje ředitelka Charity Jeseník
Helena Paschkeová. Tím se však spustil
řetěz dalších událostí. Bylo potřeba přestěhovat klienty. Ale kam? Nakonec našli
dočasné bydlení na bývalém zámečku
ve Vlčicích.
Stěhování bylo velmi náročné a to jak pro
klienty, tak především pro zaměstnance.
A navíc přesunout starého člověka je velmi těžké, protože každý z nich má své
individuální zvyklosti a potřeby. Nicméně
brzy to bude již půl roku, co klienti Domova pokojného stáří sv. Františka museli opustit Javorník a všichni si na nové
bydlení pomalu zvykají. Jak dodává vedoucí Domova Petra Tomášková: „V nových prostorách jsme se dobře zabydleli
a užíváme si komfortu nového bezbariérového zařízení. Ale srdcem jsou klienti,
zvláště ti služebně starší, stále v Javorníku. Živě se zajímají o to, jak pokračují
práce v jejich bývalém bydlišti. Pracovníci Domova proto dění na staveništi pravidelně dokumentují a společně s klienty si
pak prohlížejí aktuální stav javornického
Domova.“
Právě v lednu rekonstrukce naplno začala.
„Nyní stavitelská firma COMMODUM s.r.o.
provádí bourací a přípravné práce. Hlavní
úpravy začnou v jarních měsících, až bude
tepleji,“ dodává k rekonstrukci ředitelka
Helena Paschkeová. Rekonstrukce by
měla být dokončena v červnu roku 2020.

Stacionář se podívá do světa
Tradici karnevalu neboli maškarního dopoledne obnovili v Denním stacionáři Šimon po delší odmlce v roce 2016. Témat již bylo několik, mezi nimi například pohádkové bytosti nebo různá povolání. Tentokrát se uživatelé 22. února na chvíli
přenesou do zahraničí, tématem totiž bude „Letem světem“.
Pracovnice a uživatelé během ledna spo- pro uživatele připraven malý kvíz. Budou
lečně vybírali stát, který budou svojí mas- muset poznat, ze které země kdo přichákou v únoru reprezentovat. A tak se v jeden zí. „Maškarní dopoledne jsme začali dělat
den podívají do Francie, Izraele, Egypta, ve stacionáři proto, aby si i naši dospělí
uživatelé mohli jednou v roce užít stejnou
Ruska nebo Ameriky či na Hawai.
Dopoledne si pracovnice s uživateli o jed- zábavu, jako je na maškarním plese,“ donotlivých zemích popovídají a potom bude plňuje vedoucí stacionáře Marta Nosková.

Stane se ...

Napsali o nás ...

Člověče, nezlob se!

Cesta tří králů

Přes půl milionu korun

Již třetí ročník turnaje ‚Člověče, nezlob se!‘ pořádá v úterý 12. února Charitní dům sv. Anežky. Turnaje se zúčastní také klienti z Domova
pokojného stáří sv. Františka a sv. Hedviky.
V prvním kole spolu budou hrát členové jednoho týmu, do finále postoupí nejlepší z nich. Již
v minulém ročníku se hrálo pouze na dvě figurky a stejně to zůstane také letos. Pro soutěžící
bude připraveno také bohaté občerstvení.

Výstava tříkrálových obrázků a fotografií dětí
i dospělých z Jesenicka s názvem ‚Cesta tří
králů‘ bude zahájena vernisáží v pátek 8. února v 17 hodin v jesenickém kině Pohoda. Vernisáž svým vystoupením hudebně doprovodí
Ukuleleband Jeseník. Při této příležitosti budou také vyhlášeny výsledky dvanáctého ročníku výtvarné a fotografické soutěže. Výstavu
bude možné zhlédnout do konce února.

Lidé mohli tentokrát v Tříkrálové sbírce přispět na rekonstrukci Domova pokojného
stáří sv. Františka v Javorníku. Podařilo se
vykoledovat neuvěřitelných 664 256 korun...
Mnozí lidé byli vděční, že k nim koledníci dorazili i přes nepřízeň počasí. Charita Jeseník
děkuje všem, kteří koledníky ochotně přijali
a přispěli tak na rekonstrukci Domova.
Jesenický týdeník - 29. leden 2019

25 let s Vámi
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CESTA TŘÍ
KRÁLŮ
2019
8. - 28. ÚNORA

Vernisáž proběhne 8. února v 17 hodin
v jesenickém kině Pohoda
Při této příležitosti budou vyhlášeny výsledky
12. ročníku Výtvarné a fotografické soutěže

Rozhovor měsíce
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„Bral jsem to jako výzvu,“
vzpomíná na své rozhodnutí Robert Neugebauer.
Jen o rok méně, než slaví letos Charita Jeseník, tedy dvacet čtyři let, měl
pan Robert Neugebauer, když nastoupil na pozici ředitele, tehdy ještě Charity Javorník. Stalo se tak před devíti lety, přesně prvního dubna, ale rozhodně to nebyl žádný aprílový žert. V čele místní Charity zůstal dlouhých
šest let. A tím se také nesmazatelně zapsal do její historie. Jaké byly jeho
začátky a jak vidí Charitu Jeseník dnes?
Jak vzpomínáte na Vaše začátky v Charitě
Jeseník?
Do tehdy ještě Charity Javorník jsem nastoupil, když mi bylo dvacet čtyři let. Tehdy jsem
čerstvě po škole působil rok v Praze jako školitel pro PC software. Byl jsem osloven, jestli se
nechci vrátit na Jesenicko a pracovat v Charitě. Bral jsem to jako velkou výzvu a přijal to.
Určitě jsem nevěděl, co vše mě čeká, to asi ani
v této pozici nejde. Ale rozhodně toho nelituji
a jsem rád, že jsem se tehdy takto rozhodl.

Člověk musí řešit vše a tak se hodí, že do každého problému máte větší náhled a rychleji
dokážete najít řešení.
Vzpomenete si na nějaké radosti nebo těžkosti, které Vás při práci v Charitě Jeseník
potkaly?
Tak těžkostí bylo spousty, ale člověk se musí
soustředit na ty radosti, které ho motivují jít dál
a překonávat nové a nové problémy.

Ale přesto, co jste od práce v Charitě očekával?
Chtěl jsem hlavně udělat něco pro náš kraj.
Přestože v Praze jsem měl mnohem lepší
a lehčí pracovní podmínky, tato práce mi přišla důležitější a toto mé očekávání se naplnilo
zcela určitě.

Narazil jste na něco, co Vás překvapilo?
Překvapení byla jak pozitivní, tak negativní.
Z těch negativních třeba to, že stát není schopen nastavit ani po desítkách let jednoduchý
a jasný systém víceletého financování, který by
Charitám a i ostatním sociálním službám zajistil
stabilitu a možnost rozvíjet se. To pozitivní bylo,
kolik lidí je v našem chudém kraji schopno podat pomocnou ruku a pomoci nezištně druhým.
Měl jsem spoustu podporovatelů, kteří nám pomáhali, ale nechtěli, aby se o nich vědělo. A často to byli lidé, kteří toho sami moc neměli anebo
naopak lidé, o kterých se říká, že jsou lakomí.
Velmi krásná zkušenost.
Bylo to studium sociálního oboru, které
Vám pomohlo v rozhodování, zda nastoupíte na pozici ředitele právě do Charity?
Střední školu mám zase elektrotechnickou,
takže mám i technické vzdělání. Tato kombinace mi hodně pomohla, protože práce ředitele nebyla a není jen o sociálních záležitostech.

Teď už spolupracujete s Charitou jako zástupce samosprávy. Využíváte zkušenosti,
které jste nabyl v Charitě, nebo Vám pomáhají ve Vaší současné pozici?
Rozhodně vím, jak to chodí a mohu se na problém podívat také z druhé strany, což je k nezaplacení. Dokážu tak spoustu věcí vysvětlit radním nebo zastupitelům a zase na druhé straně
dokážu vyfiltrovat špatné žádosti o podporu. Ale
musím říct, že na Jesenicku jsou velmi šikovné
neziskové organizace a my je rádi podporujeme. Co se týká zkušenosti s pozicí ředitele, tak
ta také byla úžasná. Práce s tolika zaměstnanci, řešení různých situací, žádosti o dotace, boj
s úředníky a zákony. To byla praxe i pro život
samotný. Práce místostarosty je v určitých směrech hodně podobná. Hlavně v té rozmanitosti
věcí, které člověk řeší. A pravda je, že rozhodně
z těchto zkušeností budu těžit, i když budu dělat
jakoukoliv jinou práci.
Jak se díváte na Charitu s odstupem devíti
let?

A bylo něco, z čeho jste měl obavy?
Velké obavy jsem měl z toho, že jsem byl jeden
z nejmladších zaměstnanců, tuším, že asi třetí
nebo čtvrtý nejmladší. Myslím, že z počátku to
vyděsilo hlavně vedoucí středisek. Nakonec
jsme se všemi našli společnou řeč a dodnes
spolu udržujeme přátelství. Naše vztahy po
pracovní stránce byly také skvělé. Mohli jsme
se vždy jeden na druhého spolehnout a to pro
mne bylo velmi důležité.

dělat něco pro potřebné. Pomáhat a podporovat ty, kteří to sami nezvládnou. A musím říct, že
jsem měl na takové zaměstnance štěstí.

Charita určitě pokročila dále. Má nové služby a
snaží se rozvíjet a profesionalizovat. Důležité je,
že služby nezanikají a snaží se pokrývat to, co
na Jesenicku chybí. A že toho není málo. Jsme
krajem, kde je hodně potřebných, protože mladí
a zdraví lidé se často odstěhují za prací a tak
nemohou o rodinu dostatečně pečovat. V té
době nastupuje Charita Jeseník a její služby.
Co Vás jako ředitele nejvíce stresovalo?
Největší stres pro mě bylo financování a myslím si, že to zažívají neziskovky neustále.
U sociálních služeb je zásadní problém v tom,
že nemůžete říct: „Tak teď nemáme peníze,
tak měsíc zavřeme“. Takže ten pocit zodpovědnosti za klienty v pobytových i terénních
službách byl hodně velký. Jen málo firem
bylo ochotno počkat s uhrazením faktur, ale
například stravu, energie a péči musíte zajistit
nepřetržitě. Samozřejmě i zodpovědnost za
zaměstnance, kterých už tehdy bylo kolem
osmdesáti, byla velká. Nejhorší bylo vědomí,
že musí z něčeho platit své nákupy v obchodě
nebo že jim nikdo nepočká při placení nájmu.
Co považujete za největší úspěch za celou
dobu Vašeho působení v Charitě?
Úspěchem bylo, že jsme pokračovali dál i přes
všechny těžkosti, které se stále objevovaly. Přišly nové normy, zaváděly se „standardy sociálních služeb“, měnily se zákony. Hlavním úspěchem pro mě bylo, že se podařilo motivovat
zaměstnance, aby také vydrželi. Bylo mi jasné,
že práce v Charitě není o penězích, ale o tom,

Je něco, co byste popřál Charitě Jeseník k
jejím narozeninám?
Jak bude vypadat Charita Jeseník a její služby,
to závisí hodně na kvalitních zaměstnancích.
Přeji tedy Charitě, aby nacházela ty pravé zaměstnance se srdcem a odhodláním budovat
něco, co se nedělá jen pro peníze. Ať vděk
klientů a jejich rodin je to, co je žene kupředu
a díky nim si řeknou každý den: „Ano, jsem rád,
že dělám právě tuto práci a jsem na ni hrdý!“

Robert Neugebauer
– medailon

Narodil se v roce 1978, a kromě let na studiích a jednoho roku v Praze, žije po celou
dobu v Bělé pod Pradědem. Po svém působení v Charitě Jeseník na pozici ředitele je
v této obci nyní již devátým rokem místostarostou. Mezi jeho koníčky patří cestování,
třeba jen po České republice, reportážní fotografování a domácí kutilství. Snad nejvíce
si odpočine, když může ve své dílně něco
vyrábět nebo opravovat.

25 let s Vámi
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne od 1. do 14. ledna 2019. Výtěžek sbírky bude využit
na rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Děkujeme za vaše otevřená
srdce. (leden 2019)

CESTA TŘÍ KRÁLŮ

Výstava tříkrálových obrázků a fotografií v jesenickém kině bude vyvrcholením již dvanáctého
ročníku Výtvarné a fotografické soutěže Charity Jeseník. Výstava bude zahájena vernisáží v pátek
8. února v 17 hodin a potrvá až do konce měsíce. (únor 2019)

OTEVŘENO PRO PEČUJÍCÍ

Setkání s kolegyněmi z Občanské poradny Charity Opava, které lidem poradí, jaké jsou
možnosti podpory pečujícím osobám v České republice a podělí se s nimi o svoje zkušenosti.
(19. března)

TALK SHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA

Akce Charity Jeseník pro širokou veřejnost z Jesenicka. (11. dubna v 18 hodin)

PIKNIK VE VLČICKÉM PARKU

Příjemné posezení ve vlčickém parku s dobrým občerstvením a možností setkat se s přáteli,
místními obyvateli či milými hosty. (květen 2019)

OSLAVA 25 LET CHARITY JESENÍK

Oslava našeho výročí s krátkým ohlédnutím zpět do naší dvaceti pětileté historie a s kulturním
vystoupením. (červen 2019)

2. CHARITNÍ POUŤ

Druhý ročník Charitní pouti při příležitosti svátku našeho patrona sv. Vincence z Pauly. Tentokrát
budeme putovat společně do České Vsi a to nejen pěšky nebo na kole. (říjen 2019)

UKAŽ MI CESTU

Setkání s autorem stejnojmenné knihy panem Milošem Svobodou. Člověkem, kterému se ze
dne na den změnil svět a musí se starat o svého těžce postiženého syna. (říjen 2019)

DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ

Navazujeme na naši listopadovou přednášku o umírání a doprovázení při umírání, tentokrát
s týmem našeho mobilního hospice a s příběhy pečujících rodin. (listopad 2019)

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Již tradičně, tentokrát ve Vidnavě. (13. prosince)

Informace
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Bělá pod Pradědem

54 590 Kč Písečná

17 721 Kč

Bernartice

24 275 Kč Skorošice

33 669 Kč

Bílá Voda

1 691 Kč Stará Červená Voda

15 710 Kč

Černá Voda

18 914 Kč Supíkovice

Česká Ves

51 557 Kč Uhelná

11 774 Kč

Hradec-Nová Ves

10 431 Kč Vápenná

22 294 Kč

Javorník

36 262 Kč Velká Kraš

17 202 Kč

Jeseník

9 585 Kč

140 886 Kč Velké Kunětice

6 428 Kč

Kobylá nad Vidnavkou

10 973 Kč Vidnava

18 584 Kč

Lipová-lázně

13 569 Kč Vlčice

16 533 Kč

Mikulovice

38 629 Kč Zlaté Hory

68 653 Kč

Ostružná

4 337 Kč Žulová

19 989 Kč

Celkem 664 256 Kč.
Přispěli jste na rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.

Děkujeme!

Krátce
Černá hodinka
„mmm

„Brouček vstal, odbednil od okna prkýnko, pomaloučku oddělali mech a tu to viděli: Samý,
samý sníh, palouk pryč, stráň pryč a nic než
sníh. Sluníčko tak trošku svítilo a sníh se tak
krásně třpytil a bylo pratichounko…“
Když se někdy v zimě v podvečer sejdete, vypnete televizi, zhasnete světla, zapálíte svíčky
a jen si tak v přítmí povídáte nebo čtete, rozhostí se náhle kouzelná atmosféra. V Domově pokojného stáří sv. Františka to tak občas
dělávají. Pokoj provoní svařené víno a vůbec
nevadí, že někteří neslyší vše, co se u Broučků stalo. Stačí, když alespoň na chvíli zakusí
pocit klidu, bezpečí a radosti z pospolitosti.

Z mého pohledu

Štěstí vinšujeme vám
Za minulého režimu onen zvyk, jenž
nám připomíná vzdělané mudrce, kteří
přišli do Betléma navštívit narozeného
Ježíše, málem zanikl. Díky charitativní
Tříkrálové sbírce se jej podařilo oživit
v celé naši vlasti.
Tento zvyk se snažím s láskou předávat také dětem mých přátel. A tak si
„moje“ děti v tříkrálovém období nasadí
papírovou korunku a s upřímnou radostí se rozbíhají k jednotlivým domovům,
a předhání se, kdo první zazvoní anebo
zaklepe na dveře. Děti také důsledně
kontrolují, zda žehnám nejen domům
a lidem, ale i hospodářstvím, zda píšu
mezi písmeny křížky, zda za třetí křížek napíšu správný letopočet, aby dům
i jeho obyvatelé byli pod ochranou po
celý rok. Pro mě je to pokaždé velmi
pěkný zážitek, užívám si upřímné radosti a pokory mých úžasných koledníčků, rovněž si vážím úcty a otevřených srdcí našich milých spoluobčanů.

Letos poprvé jsme s dětmi navštívili i vlčický zámek, který je v současné době
přechodným bydlištěm obyvatelů Domova
pokojného staří sv. Františka z Javorníku.
S upřímností děkuji „mým“ koledníčkům
za radost, kterou s úctou a pokorou předali dědečkům, babičkám a obzvlášť čtyřem stařenkám upoutaným na lůžko. Pro
mě je to další ujištění, že děti se nebojí
poskytnout tolik potřebnou radost i v nelehkých chvílích života našich bližních.
Jisté je, že Tříkrálová sbírka velmi pomáhá realizovat potřebné a konkrétní projekty v našem nádherném kraji. Ovšem
nesmírnou hodnotou spatřuji také v návratu laskavého zvyku doprovázeného
tolik potřebným žehnáním a láskou, tedy
dobrořečením a světlem.
Vlasta Kozubová, Vlčice
poděkování v textu patří Adélce, Aničce,
Janičce, Emičce, Nelince, Klárce,
Nikolce a Petříkovi

Společnost
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Duchovní
zamyšlení
Postní zamyšlení

Poděkování

Charita, dílo Církve

Děkujeme všem,

Církev se vyznačuje činností vůči potřebným, protože sám Ježíš se ztotožňuje s každým,
komu jsme povinni činit dobro. V každém člověku se zračí obraz a podoba Boží. Jestliže se
Ježíš ztotožňuje s bližním, tak je nasnadě bližnímu prokazovat službu, jako bychom to konali
pro Ježíše samotného. Když máme úctu ke Kristu přítomnému ve svatostáncích, taktéž si
zaslouží úctu člověk, za kterého Ježíš položil život.
Když pečujeme o staré a nemocné, tak pokládáme pro ně svůj vlastní život. K této charitní
činnosti nelze přistupovat jako k práci, protože to je služba povýšená láskou. Každá naše
činnost pro potřebné je charitou, ale je potřebné vše spojit s osobní vírou a vztahem ke
Kristu. Bez Ježíše to je pouhý humanismus, který není sic k zahození, ale nenese naději ve
věčný život.
Při péči o nemocné je naše nasazení nejen pro pookřátí těla, ale máme léčit i duši. Proto,
když jdeme domů ze služby, tak v modlitbě každého vkládáme do Ježíšových rukou, který
s tělem léčí i duši zraněnou a oslabenou hříchem.
Každý starý či nemocný člověk by měl poznat, že mu pomáháme, protože nás to učí Kristus.
Bylo by smutné, kdyby klient nabyl dojmu, že je mu učiněno pouze to, za co zaplatí.
Péče v sobě zahrnuje velkou oběť, protože vykračujeme ze svého sobectví a darujeme čas,
drahocenný čas. Čas k naslouchání, k pochopení, k doteku, ke sdílení a vzájemnému obohacení. Lidé často trpí samotou, a když přicházíme k jejich lůžku, tak mohou prožívat, že do
jejich obydlí přišlo Boží království. Darem pro nás je úsměv na tváři.
Sám jsem se dříve staral o svou babičku, která mi u Boha mnoho vyprosila. Při Bohosloví
jsem byl na praxi v několika domovech i hospici, kde lidé odcházeli rychle. Pamatuji se, jak
jsem učil jednu paní umírající na rakovinu, znamení kříže. Ona to pak často opakovala. Za
pár dní byla na věčnosti. Tyto chvíle byly nezapomenutelné.
Jsme pro ně jejich Šimony z Cyrény, kteří trochu odlehčují jejich kříž, kterého se mnozí bojí
dotknout. A věřím, že když my jsme ochotni odlehčit kříž jinému člověku, tak Ježíš se více
ujímá těch křížů našich.
A protože jsem knězem, tak také prosím všechny pečovatele, aby byli
nápomocni ke zprostředkování udílení svátosti, a o této možnosti s klienty hovořili.
		
Pán Vám žehnej
P. Jiří Filipec
farnost Vápenná

kteří v roce 2018 přispěli Charitě Jeseník a to
jakoukoli pomocí, darem nebo finančím obnosem. Bez Vás bychom nemohli naplňovat
své poslání - pomáhat potřebným.

Listárna od koledníků
Již poněkolikáté jsme se my, klienti z Ester
z.s. Javorník, zúčastnili Tříkrálové sbírky.
Většina z nás jsme lidé věřící a i z vlastní
zkušenosti jsme mnohokrát poznali a pocítili
pomoc druhých. Proto tuto výzvu tříkrálové
sbírky, udělat něco pro druhé, bereme jako
malou osobní splátku za dobro a pomoc,
kterou jsme sami dostali.
Prvním rokem jsme všichni tuto sbírku prožívali s určitými obavami, jak nás lidé z blízkého okolí přijmou. O to víc jsme byli přikvapeni přátelským přijetím a solidaritou, kterou
naši spoluobčané zvláště letos projevovali
svými dary. Vzájemně jsme si přáli štěstí,
zdraví, dlouhá léta při zpěvu. Podáním ruky
jsme se rozloučili s příslibem, že také v příštím roce se opět jako koledníci vrátíme.
Kamarádi z ESTER, z.s. Javorník
Celé koledování je pěkný zážitek. Děti
se těší už na příští koledování a rezervují si ho :-)
Bernartice
Moc milých a laskavých setkání. Vděčnost, že jsme přišli, zazpívali, popřáli.
Je to hezká tradice.
Česká Ves

Když jsme přicházeli k jednomu domu, viděli
jsme, že majitelé nejsou doma, protože tam
nemají auto. Chtěli jsme jim alespoň napsat
nápis K+M+B+2019 nade dveře. Jaké to pro
nás bylo překvapení, když na zárubni dveří,
kam jsme psali minulý rok, bylo izolepou připevněno 100 korun! Napsali jsme pozdrav
a připsali DÍKY!
Nová Červená Voda
Tříkrálová sbírka proběhla i na 1. stupni ZŠ
Javorník. Děti daly samy penízky do pokladničky a zazpívaly si s námi koledu.
Javorník

Za podporu děkujeme Ministerstvu práce
a sociálních věcí, Moravskoslezskému kraji
(Rekonstrukce DPS sv. Františka) a Olomouckému kraji (projekt Péče o pacienty
v terminálním stavu na Jesenicku),

městům a obcím: Bělé pod Pradědem,
Bernarticím, Černé Vodě, Frýdku-Místku,
Hanušovicím, Havířovu, Hradci-Nové Vsi, Javorníku, Jeseníku, Loučné nad Desnou, Mikulovicím, Novému Jičínu, Orlové, Písečné,
Praze 13, Skorošicím, Spálovu, Staré Červené Vodě, Supíkovicím, Uhelné, Vápenné,
Velké Kraši, Velkým Albrechticím, Vidnavě,
Vikýřovicím, Zlatým Horám a Žulové,
nadacím: ANIMA, Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, a Nadaci Agrofert.
Mezi podporovatele a partnery Charity Jeseník dále patří:
Terapeutická komunita Harmonie, ESTER
z.s., Knihkupectví DOMEČEK, Hotel Slovan,
Magazín REKLAMA, DORG s.r.o., Doke Stroke s.r.o., cbData s.r.o., Naturfyt - Bio, s.r.o.,
I-Klasa s.r.o., JESBENE s.r.o., INTER META
Ostrava, s.r.o., REP Tisk, s.r.o., Stavitelství
Knotek, s.r.o., Hajda zubní, s.r.o., Komplexní
poradenství, s.r.o., Diecézní charita ostravsko-opavská, kněží a farnosti, pan Radomír
Daněk, Jan Maceček, David Dvořák, paní
Jana Hradilová, Blanka Stejskalová, Alena
Kořená, Eva Jedličková, Milada Mrázková,
Daniela Dittrichová, Jaroslava Sojková, Jolana Šopovová, Miloslava Koriťáková, Eliška Manů, paní Hurbanová, pan Aleš Roun,
Pavel Bobko, David Zelík, Milan Uhlíř, Pavel
Vičík.
Především pak děkujeme našim zaměstnancům za jejich obětavou pomoc potřebným.
Děkujeme také všem koledníkům a dárcům
Tříkrálové sbírky na Jesenicku.

Informace
Vývařovna ruší rozvoz
Charitní Vývařovna AVE zcela ruší rozvoz
obědů a to od 1. února 2019. Zároveň upozorňujeme strávníky, že od stejného data
dochází ke změně ceníku Vývařovny.
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