
Slovo ředitelky 

Co nás čeká v dubnu...  Čtěte dál ... 

Milí přátelé,
bezmála již měsíc zažíváme úplně novou situaci 
a pracujeme za podmínek, které jsme doposud 
nepoznali. Koronavirus zcela změnil náš běžný 
osobní i pracovní život. Každodenní úkoly a po-
vinnosti šly ze dne na den úplně stranou. Nová 
situace zcela dolehla na všechna naše středis-
ka. Denní stacionář Šimon zůstal pro klienty 
uzavřený, do našich domovů ve Vidnavě a ve 
Vlčicích je pro návštěvy vstup zakázán a klienti 
je také nemohou opouštět. Vývařovna musela 
upravit výdej stravy. Pečovatelky a zdravotní se-
stry v terénu se snaží zachovat služby dostupné 
těm, kteří jejich pomoc potřebují a čekají na ně. 
Všemožná omezení mají vliv také na naši psy-
chiku. Jsme více roztěkaní, máme problém se 
pořádně soustředit na jednu věc, sledujeme 
mnohem více média a chceme vše pojmout. 
Paradoxně se v této době, i přes velkou zátěž, 
objevila velká solidarita vás všech. Každý, kdo 
mohl, se nějakým způsobem zapojil - šitím lát-
kových roušek, výrobou plastových štítů, nebo 
třeba jen povzbudivým a zklidňujícím slovem. A 
co je povzbudivé, mnohem více si zase mezi 
sebou děkujeme. Vždyť je také za co. Nic není v 
životě samozřejmé. Jen my jsme na to už zapo-
mněli v domnění, že ti druzí to udělat musí, je to 
přece jejich práce. Znovu jsme objevili hodnotu 
zdravotníků, pečovatelek, hasičů, prodavaček a 
mnoha dalších potřebných povolání.
V záplavě všech těchto zpráv, vjemů a strachů 
jsme ale skoro zapomněli, že se blíží Velikono-
ce, největší křesťanské svátky. I když jejich sla-
vení bude letos úplně jiné, můžeme je i tak pro-
žít v duchu jejich hlavního poselství. Prožijme 
je v radosti a naději, že nás současná situace 
posílí. Nejsme na to přece sami. 
Požehnané a radostné Veli-
konoce Vám všem.

Helena 
PASCHKEOVÁ
ředitelka

Nouzová opatření
Nouzový stav vyvolaný světovou 
pandemií koronaviru s označením 
COVID-19 se samozřejmě dotkl také 
Charity Jeseník. Provoz služeb byl 
omezen a na střediscích byla přijata 
opatření vyhlášená vládou České re-
publiky. Také naplánované akce pro 
klienty a zaměstnance musely být 
zrušeny nebo odloženy.
Velice nepříjemná je tato situace hlavně 
pro naše klienty na domovech, kteří jsou 
v rámci jejich ochrany izolováni od lidí 
„zvenku“. Ani rodinní příslušníci nemají 
povolení k návštěvě svých blízkých. 
Bezpečnostní opatření se dotkla ale 
i zaměstnanců. Přísně dodržují hygie-
nu, nosí roušky a rukavice. Hlavně ale 
musejí i přes tuto svízelnou situaci ne-
ustále myslet pozitivně a přenášet klid 
a pohodu na své klienty. To je velký zá-
přah na lidskou psychiku a všichni, kdo 
dělají radost a zpříjemňují chvíle lidem 
okolo sebe, si zaslouží velký obdiv.
To, že je rizikové se scházet ve větším 
počtu lidí, má za následek i zrušení akcí, 
které měla Charita Jeseník připravené 
jak pro své klienty, tak i pro veřejnost. 

Jednou z nich byla například přednáška 
sester Domácí zdravotní péče pro veřej-
nost ve Zlatých Horách, která se měla 
konat na konci dubna a je odložena na 
neurčito. 
Všichni se také velmi těšili na premiéru 
divadelního představení „O léčivé vodě“, 
které nacvičili v Denním stacionáři Ši-
mon a která se měla odehrát 4. dubna 
na Divadelní žatvě v Divadle Petra Bez-
ruče v Jeseníku. Celá akce je odložena 
na 30. května.
V Domově pokojného stáří sv. Františka 
byli připraveni na návštěvu klientů Do-
mova pokojného stáří sv. Hedviky. Po-
kud by bylo pěkné počasí, chtěli zajít na 
procházku k rybníku. I toto zpříjemnění 
bude muset počkat do doby, kdy bude 
bezpečněji.
I když pandemie a nouzový stav zasáhl 
Charitu Jeseník v každém ohledu jejího 
fungování, všichni se snaží, aby dopad 
na klienty byl co nejmenší. Za to patří 
všem velký dík! 
Doufejme, že s přispěním lidské snahy a 
ohleduplnosti bude pandemie koronaviru 
rychle u konce.
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V dubnu nás čeká šití a nošení roušek a snaha se s nikým nestýkat.
Asi jste pochopili, že si zde děláme z nastalé situace trochu legraci. Uvě-
domujeme si ale vážnost nynější hrozby a striktně dodržujeme předepsa-
ná pravidla, abychom co nejvíce chránili klienty i zaměstnance. Proto 
v  dubnu nepořádáme žádné společenské akce a minimalizujeme všech-
na osobní setkání. Jakmile se situace uklidní, tak to zase rozjedeme. 
Děkujeme za pochopení.
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Opatření na domovech

Zpříjemnili jsme den ženám

Kvůli koronaviru byl upraven chod středisek a musela být přijata bezpečnostní 
opatření. Je to nezvyklá situace, se kterou nemá nikdo zkušenosti. Zaměstnanci 
i  klienti se museli velmi rychle přizpůsobit nové situaci. Všichni dělají, co se dá, 
aby klientům zpříjemnili jejich pobyt na domovech.

Začátkem března, ještě před vypuknutím pandemie, oslavili na střediscích  
Mezinárodní den žen. Pro naše střediska je to již tradiční událost. Je zvy-
kem, že v tento den jsou ženy obzvlášť opečovávané a všichni se jim snaží 
den co nejvíce zpříjemnit. 

S rodinami intenzivně komunikují tele-
fonicky nebo přes skype,“ říká vedoucí 
Domova pokojného stáří sv. Františka 
Petra Tomášková.
Toto opatření se zdá drastické, ale po-
dle  lékařských údajů jsou senioři ná-
chylnější k nákaze novým virem. 
Jedním z doporučení je i to, že by se 

lidé a senioři obzvlášť měli vyhýbat 
kontaktu s ostatními a měli by zůstat 
doma. Klienti domovů mají z nařízení 
vlády zakázáno opouštět domov a ne-
smí přijímat žádné návštěvy.
Vedoucí domovů ve Vidnavě Jarosla-
va Švecová k tomu dodává: „Klientům 
nosí nákup pečovatelky. Pošťák zůstá-
vá za dveřmi a poštu roznáší po do-
mově pečovatelky. Vše je doprováze-
no přísnými hygienickými opatřeními. 
Také se snažíme neustále vše klientům 
vysvětlovat, aby pochopili, proč jsou 
teď některé věci jinak.“ 
Dalším úskalím, které musí na středis-
cích řešit je zavření všech školských 
zařízení. Děti samozřejmě musí někdo 
hlídat a při takhle rychlém vývoji je pro 
rodiče velmi náročné zajistit dětem pro-
gram nebo hlídání a jsou nuceni zůstat 
doma s dětmi. Skvěle vyřešili problém 
s chybějícím personálem v Domově 
pokojného stáří sv. Františka. „Chybě-
jící pečovatelky, které musely zůstat 
s dětmi, nahradil student vyšší odborné 
školy zdravotní, který je doma na nuce-
ných prázdninách. Pro všechny v do-
mově je vítanou pomocí, má sílu, šarm 
a klientky vždy tak jinak ožijí, když je 
v práci,“ říká Petra Tomášková.
Na každém středisku se s nelehkou si-
tuací vyrovnávají po svém. Všude ale 
věří, že přečkají tuto dobu ve zdraví.

Krásný den připravili ženám v Domově po-
kojného stáří sv. Františka. Do domova přišla 
kosmetička Veronika Danilková, která si zde 
založila provizorní kosmetický salón. Dámy 
se celý den strojily, zdobily a nechaly se ope-
čovávat. Odpoledne se pak sešly na společ-
ném dýchánku, kde popíjely víno, posloucha-

● V roce 2013 navštívily děti ze 
Základní umělecké školy v Javorníku 
Domov pokojného stáří sv. Františka. 
Klientům zahráli pohádku „O třech pra-
sátkách“.

● V roce 2014 navštívili Domov po-
kojného stáří sv. Hedviky zpěvák Ši-
mon Pečenka s hercem Ladislavem 
Županičem.  

Nabrali jsme energii
Pečovatelky Charitní pečovatelské služ-
by si na začátku března užily dvě hodiny 
v javornickém Wellness centru Rychle-
by. Relaxovaly ve vířivce, vyzkouše-
ly různé sauny a během své návštěvy 
nabraly síly a energii do dalších dnů. 
Wellness centrum navštívily v rámci 
teambuildingu – akce na upevnění vzá-
jemných vztahů na pracovišti. 

Citelným důsledkem opatření, které na 
klienty dolehlo, je zákaz návštěv. To 
platí pro všechny včetně rodinných pří-
slušníků.„Smutná je situace pro klien-
ty, které pravidelně navštěvovali jejich 
příbuzní a blízcí. Velice je postrádají a 
někteří navíc nemají schopnost pocho-
pit, proč najednou rodina nepřichází. 

ly staré „hity“a užívali si pohodové atmosféry. 
V Domově pokojného stáří sv. Hedviky slavili 
Den žen o pár dnů později. Hráli bingo, které 
je zde velmi oblíbené, a je to pro všechny pří-
ležitost se sejít a užít si společné chvíle. Do 
Vidnavy si tentokrát přijely zahrát i dvě klient-
ky z domova ve Vlčicích.

Pomoc nejen „našim“
Jakmile měly naše terénní pracovnice dosta-
tek roušek, nosily přebytečné do Lékárny Je-
senia nebo je dávaly kolemjdoucím. „Roušky 
jsme nosily do lékárny, aby si je zde mohli 
vyzvednout senioři, kteří by neměli možnost 
roušku obstarat jinak. Nebo když jsem viděla 
někoho na ulici bez roušky nebo jen s něja-
kou provizorní, tak jsem mu jednu věnovala,“ 
říká zdravotní sestra Soňa Richterová. 
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Poselství Velikonoc

Pomalu, ale jistě se nám blíží Velikonoce. Stejně jako v domácnostech 
našich klientů a obchodech vrcholí přípravy na velikonoční svátky, tak ani 
děvčata z Charitní pečovatelské služby nechtějí být nepřipravená. Křes-
ťanské poselství Velikonoc si připomíná každá z nich po svém.

Rozšíření koronaviru, vyhlášeni nouzového stavu a vydání bezpečnostních 
doporučení a nařízení. To vše mělo za následek zvýšení poptávky po hygie-
nických potřebách, dezinfekci a hlavně rouškách. A v celé republice začal být 
těchto věcí nedostatek, což jsme pocítili i v našich službách.

„Já vnímám jaro tak, že se vrací vese-
lí života. Příroda je odpočatá po zimě a 
mělo by to tak být i u nás lidí. Přece jen 
přes zimu více sedíme doma u čaje. Na 
Velikonoce se těším, už hlavně skrz vol-
no, potřebuji si odpočinout a věnovat se 
sama sobě. Ani čas na jógu teď nemám. 
Do večera učení s kluky, vaření, uklíze-
ní, už mi z toho hrabká. Jako jarní úklid 
dělat určitě nebudu, uklízím si celoročně, 
takže to neprožívám,“ říká benjamínek 
pečovatelské služby Žaneta Kargerová, 
která má na starosti klienty v oblasti Žu-
lové.
„Hlavním symbolem Velikonoc jsou obar-
vená vajíčka a pečená paschka. To je 
něco jako vaše vánočka,“ říká Kalyna 
Poláchová, která je původem z Ukraji-
ny a některé tradice dodržuje dodnes. 
Na Bílou sobotu natírá ovocné stromy 
vápnem, do nedělní půlnoci drží půst a 
v pondělí dopoledne vypije syrové vejce. 
Na Ukrajině jsou Velikonoce největším 
svátkem v roce.
Jak již bylo řečeno, Velikonoce jsou svát-
ky veselé a radostné. Oslavujeme  přeci 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Navíc je to 
období, kdy se příroda probouzí k životu 
a svět kolem nás začíná po šedé zimě 
zářit barvami. Mysleme tedy na podstatu 
Velikonoc a uvidíme tyto svátky jako dar 
radosti a naděje, což v této nelehké době 
jistě potřebujeme.

Když přišla zpráva, že sestry Domácí zdravot-
ní péče a pečovatelky Charitní pečovatelské 
služby potřebují doplnit zásoby roušek, zaměst-
nankyně Denního stacionáře Šimon se pohoto-
vě daly do šití. Provoz stacionáře byl v březnu 
přerušen a čas v práci trávily u šicích strojů. Ke 
konci března měly ušitých více než tisíc roušek! 

A to není zdaleka konečné číslo. Vyrobily jich to-
lik, že je mohly darovat i jiným subjektům mimo 
naše služby.
Těžko soudit, kdy se situace uklidní a roušky 
již nebudou potřeba. Do té doby můžeme být 
vděční lidem, jako jsou naše dámy ze stacioná-
ře, které nezištně pomáhají ostatním.

Poslední zmínky
Koledovalo se ve všech obcích Jesenicka. 
Výtěžek letošního ročníku ve výši 726 962 
korun poputuje stejně jako minulý rok na 
dofinancování rekonstrukce Domova po-
kojného stáří sv. Františka v Javorníku, je-
jíž konec se plánuje na léto roku 2020. Ve  
Skorošicích se Vám podařilo vykoledovat 
nádherných 26 511 korun.
Obecní Čidlo Skorošice - březen 2020

Pomáhame si navzájem
Kvůli špatné personální situaci budou 
někteří pracovníci vypomáhat na jiných 
střediscích. Třeba zaměstnanci Denní-
ho stacionáře Šimon budou od začátku 
dubna jezdit na charitní střediska do 
Vidnavy. „Pomohou tak aspoň trochu 
zvládnout těžkou personální situaci. 
Společně to zvládneme,“ říká vedoucí  
stacionáře Marta Nosková.

Stále šijeme a pomáháme

„Pro mě je to čas dobré nálady, pro který 
se naprosto hodí příležitost výzdoby za 
přispění veselých a barevných dekorací, 
s nimiž udělám parádu nejen doma, ale i 
ve vidnavské kanceláři, kde se všechny 
scházíme,“ říká Hana Netopilová, vedou-
cí Charitní pečovatelské služby.
Pavla Kolářová se v současné době stě-

huje do nového bytu a je ráda, že bude 
mít hotový jarní úklid. Vše bere jedním 
vrzem. Na otázku, jak se chystá na letoš-
ní Velikonoce, odpovídá: „No balím kra-
bice a jsem v jednom kole, jaksi Veliko-
noce slavit nebudu, protože to nestíhám. 
Možná jestli budeme už přestěhovaní tak 
si nové bydlení ozdobím…“



Stále s Vámi Duben 2020 — 4

D O M Á C Í
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O D L O Ž E N A . N O V Ý T E R M Í N V Č A S
Z V E Ř E J N Í M E .



„Tahle hra je taky super,“
říká o novém divadelním představení Kristina Pelešková. 
Sport je pro spoustu lidí skvělým koníčkem, velikou vášní nebo i životním stylem. Pro 
pravidelnou uživatelku Denního stacionáře Šimon Kristinu Peleškovou je sport velkou 
součástí života. Poctivě a pravidelně trénuje a sbírá úspěchy v tenise a na lyžích. Jak se 
ke sportu dostala? Jak se těší na premiéru divadelního představení, které ve stacionáři 
nacvičili? Odpovědi nejen na tyto otázky si můžete přečíst v rozhovoru níže.
Zanedlouho odehrajete premiéru 
představení „O léčivé vodě“. Jak 
se těšíš? 
Když už jsem tady, tak to musím 
odehrát. Ale baví mě to, když to 
zrovna nepletu. Já už to celkem 
umím, jenom sem tam ještě něco 
pomotám, ale j inak už je to v po-
hodě. 

Ty už jsi v divadelním představe-
ní hrála, že?  Jsi z toho nervózní? 
Máš trému?
Hrála jsem v Pistolce. Ta se mi l í-
bila asi o něco víc, ale tahle hra je 
taky super. Dřív jsem trému měla. 
Bylo mi z toho i  špatně, teď už je to 
lepší, už jsem si asi zvykla. 

Chodíš ráda do divadla?

Když jsme byl i  na výletě v Praze 
se stacionářem, tak jsme navštívi l i 
muzikál „Čas růží“,  kde hrál i  písnič-
ky Karla Gotta. To bylo fajn. 

Kromě divadla hraješ taky výbor-
ně tenis. Můžeš nám prozradit, 
kdy si s tenisem začala a jak čas-
to trénuješ?

Tenis jsem hrála už od malička. 
Teď trénuju podle toho, jak mám 
čas a jak má čas trenér. Někdy je 
to složité se domluvit  na termínech. 
Snažím se ale chodit aspoň dvakrát 
týdně. 

Jezdíš i na turnaje nebo zápasy?

Ano, v létě jezdím na turnaje po 
České republice. Poslední turnaj 
byl ve Vamberku, kde jsem skonči la 
třetí .  Jinak jsem přes léto těch me-
dail í  vyhrála víc, dokonce i  pohár. 

Sleduješ tenis v televizi? Máš ně-
jaké oblíbené hráče a hráčky?
Sleduju, když je čas, baví mě to. 
I  mužský tenis. Moji  oblíbení hráči 
jsou Rafael Nadal a Roger Federer. 
Ze žen jsem měla ráda Luci i  Šafá-
řovou. Strašně se mi l íbi la na Fed 
cupu. Ale já v televizi sleduju i  fot-
bal a hokej. Hlavně NHL, to mám 
ráda, jsou tam opravdu skvělí hráči. 

Kromě tenisu děláš ještě nějaký 
sport?
Ráda lyžuju. Teda ne na běžkách, ty 
mě nebaví. Ale na sjezdovkách jezdím 
i závody. Do teď chodím trénovat a dřív 
jsem měla i trenéra. Tento rok jsem 
byla na závodě a skončila jsem třetí. 
Zas nemůžu pořád vyhrávat (směje 
se). Trénovala jsem dřív i atletiku. Tu 

jsem trénovala v Šumperku, ale teď už 
to nejde. Musela bych dojíždět a to je 
finančně i časově náročné. Navíc mi 
bývá špatně v autě. 

Máš nějaký vysněný cíl ve sportu? 
Třeba vyhrát nějaký konkrétní tur-
naj?

To asi nemám. Dělám to hlavně proto, 
že mě to baví. Chtěla bych ještě něco 
vyhrát, ale když se to nepodaří, tak se 
nic neděje. 

Jaké máš zájmy kromě sportu?

Ráda chodím do chovatelského krouž-
ku. Bavil mě kroužek keramiky, ale ten 
zrušili, protože o něj byl malý zájem. To 
si myslím, že je škoda, protože jsme 
tam vyráběli pěkné věci. Pak chodím 
ráda se psy na procházky. Máme doma 
tři psy. Dva chrty a jednoho oříška. 
Často s nimi chodíme do kasáren. 

Máš nějaký oblíbený film? Máš čas 
na televizi?

Na filmy se už moc nedívám. Ani na te-
levizi. Jenom na dokumenty o přírodě, 
na ty se dívám ráda. 

Na kterou akci, kterou jste ve staci-
onáři podnikli, ráda vzpomínáš?

Ráda vzpomínám hlavně na přespává-
ní. Spali jsme ve stacionáři a na výletě 
v Praze. Ráda vzpomínám na výlety 
a hlavně, jak jsme se byli podívat na 
koně, ty mám ráda.

Co říkáš na to, co se teď ve světě 
děje? Jak snášíš být zavřená doma?

No je to hrůza. Jsem alespoň na za-
hradě a pracuji. Pomáhám taťkovi, do-
dělali jsme střechu na dřevníku. Ale je 
mi smutno a stýská se mi. Doufám, že 
ještě budu moct uvařit, co jsme měly 
s Markétkou naplánované. 

Jak trávíš čas teď, když je vše za-
vřené? 

Asi normálně. Dívám se na televizi, 
pomáhám doma s úklidem nebo si 
ráda hraju s pejsky.

Co by sis přála, aby se ti v tomto 
roce splnilo? A jaké je tvé největší 
přání? Jestli nám to můžeš prozra-
dit.

Co bych si přála? Hlavně ten výlet, 
abychom na něho jeli. A taky se těším 
na divadlo. Jenom nevím, kdy a kde 
se bude hrát. Po Velikonocích se snad 
otevře stacionář a pak to divadlo ko-
nečně zahrajeme. To zvládneme!

Děkujeme za rozhovor!

Kristina Pelešková 
– medailon
Pochází z Jeseníku a nyní žije v Lipové-
-lázních, kde bydlí se svými  rodiči. Je 
stálou uživatelkou Denního stacionáře 
Šimon.Je velmi talentovaná sportovkyně, 
která se umisťuje na předních příčkách 
jak na turnajích v tenise, tak v závodech 
na sjezdových lyžích. Svůj volný čas trá-
ví nejradši sportem, se svými pejsky nebo 
sledováním dokumentů o přírodě. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne od 1. do 14. ledna 2020. Výtěžek sbírky bude použit na rekon-
strukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Děkujeme za vaše otevřená srdce. (leden 2020) 

TŘI KRÁLOVÉ SLAVÍ 20 LET
Výstava tříkrálových obrázků a fotografi í v Katovně v Jeseníku bude vyvrcholením již třináctého roč-
níku Výtvarné a fotografi cké soutěže Charity Jeseník. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 11. února 
v 17 hodin a potrvá až do konce měsíce. (únor 2020)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE ŠIMON 
Divadelní hru „O léčivé vodě“ představí uživatelé a zaměstnanci Denního stacionáře Šimon na Divadelní 
žatvě v Jeseníku.
(květen 2020) 

ROZLOUČENÍ S VLČICEMI
Společným setkáním a piknikem ve Vlčickém parku se rozloučí Domov pokojného stáří sv. Františka se 
svým přechodným bydlištěm ve Vlčicích. (květen 2020)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMOVA
Nově zrekonstruovaný Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku si budou moci zájemci pro-
hlédnout ještě před nastěhováním jeho obyvatel. (červen/červenec 2020)

3. CHARITNÍ POUŤ 
Další ročník Charitní pouti při příležitosti svátku patrona Charit sv. Vincence z Pauly. Tentokrát se sejde-
me ve Vidnavě. (září 2019)

JINÝ POHLED NA DEMENCI
Jak asi prožívají některé situace lidé s demencí nebo Alzheimerovou chorobou? Co cítí, proč dělají 
zrovna tohle? O tom všem bude přednáška nejen pro pečující. (říjen 2020)

DUŠIČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Při společných setkáních si v našich službách zavzpomínají nejen na zesnulé klienty, ale i na rodinu a 
blízké. (listopad 2020)

Stále s Vámi...
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Portréty ke dni žen
U  příležitosti oslav Mezinárodního dne žen vznikly krásné portréty klien-
tek Domova pokojného stáří sv. Františka. Tyto portréty nafotila paní Jana 
Šubrtová a my si myslíme, že se opravdu povedly. Co říkáte?



Postní zamyšlení 

Společnost Duben 2020 — 8

OKÉNKO DO CHARITY JESENÍK. Vydává Charita Jeseník, Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník, e-mail: info@jesenik.charita.cz, www.jesenik.
charita.cz. Evid. číslo MK ČR E 21317, č. 4/2020, vychází měsíčně, IČ: 60339241. Vydáno v Jeseníku, dne 1. dubna 2020 

Duchovní zamyšlení 
V boji proti viru neztrácejme víru
Drazí,
všichni prožíváme těžké chvíle, koronavirus ohrožuje každého z nás. Každý z nás se 
s nebezpečím nákazy vyrovnává jinak. Přicházejí obavy, jak se bude situace vyvíjet. 
Nejsme však v rukou koronaviru, ale v rukou Božích. Bůh má nade vším moc. Nevím, 
proč na nás dopustil tuto zkoušku. Vím, že ji obrátí v dobro. 
Velké díky patří těm, kteří stojí v první linii v boji proti koronaviru. Jsou to lékaři, zdra-
votní sestry, ošetřovatelé a ošetřovatelky, charitní pracovníci, dobrovolníci, kteří zajiš-
ťují kontakt seniorů se světem. Také jsou to členové krizových štábů, policie a hasiči. 
Ruku k dílu přiložilo i velké množství žen, které šily zdravotní roušky, kterých je nedo-
statek. Možná, že jste slyšely, že tyto roušky stejně neochrání, že je to zbytečná práce. 
Když se něco dělá z lásky, není to zbytečné. Bůh oceňuje malé věci konané s velkou 
láskou. I Veronika jen rouškou otřela Ježíšův zmučený obličej a byla za to náležitě 
odměněna. 
V tyto dny se ukazuje, co je v každém z nás. Jaká je naše víra, naděje a láska. Ne 
všichni můžeme být v první linii tohoto boje, ale všichni se můžeme modlit za ukončení 
této epidemie. Modlitbou podpírat ty, kteří se pro nás obětují a padají únavou. 
Nenechme se nakazit virem strachu. Strach člověka ochromuje. Jsme v Božích rukou. 
Nikdo z nás tu nebude věčně. Přece víme, že po Velkém pátku přijde Neděle zmrt-
výchvstání.
V boji proti viru neztrácejme víru. Nebojme se a držme se Boha.

Listárna

Informace

Poděkování

Poděkování 
Šije, šijí, šijeme...
Kvůli nastalé situaci s koronavirem CO-
VID-19 je náš personál v terénu, ale i na do-
movech vystaven velkému riziku nakažení 
tímto zákeřným virem. K ochraně používají 
mimo jiné i roušky, kterých bylo zpočátku 
nedostatek.   Naštěstí se našlo mnoho skvě-
lých lidí, kteří se pustili do práce a začali 
s vyráběním roušek pro lidi ve svém okolí. 
Mezi tyto obětavce patří zaměstnankyně 
Denního stacionáře Šimon, o kterých jsme 
psali již na straně 3.
Naše velké díky patří také zaměstnancům 
společnosti UNITA, s.r.o., kteří pro nás vy-
robili úctyhodný počet roušek a pomohli tak 
našim službám.
Za ušité roušky velmi děkujeme paní Lýdii 
Uhlířové a její dceři Marii. Velmi nám tím v 
této nelehké době pomohly. 
Ukazuje se, že je mezi námi spousta lidí, 
kteří dokáži i v nelehkých chvílích myslet na 
druhé a nebojí se jim podat pomocnou ruku. 
Všem, kteří pomáhají nejen nám, ale i lidem 
ve svém okolí, ještě jednou co nejsrdečněji 
děkujeme!

P. Mgr. Ing. Jiří Urbánek, místoděkan
farnost Mikulovice

Myslím na zadní vrátka
Pro ty, kteří by chtěli přispět na 
rekonstrukci Domova pokojného stáří 
sv. Františka, je tu stále možnost 
zaslat finanční dar prostřednictvím 
sbírky „Myslím na zadní vrátka“. 
Nebo nás můžete podpořit koupí 
vynikajících oplatků, které vyrábí 
společnost UNITA, s.r.o.Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji každému z Vás za to, jak zvlá-
dáte současnou nelehkou situaci.
V této tak vypjaté době, kdy máte zvý-
šenou starost o svoje rodiny a blíz-
ké, pomáháte obětavě také těm, co to 
nyní nejvíc potřebují – našim senio-
rům. Alespoň částečně jim nahrazuje-
te rodinu, která teď za nimi nemůže 
a kterou nemohou navštívit ani oni 
sami.
Ať už se jedná o naše domovy pro se-

niory, které jsou nyní úplně uzavřené, 
nebo pomáháte našim klientům přímo 
v domácnostech po celém Jesenicku.
Myslím na Vás v těchto těžkých dnech 
opravdu často. Velmi si vážím Vaší 
ochoty a nasazení. Je to situace, kte-
rou jsme nikdy nezažili, a věřím, že ji 
s pomocí Boží zvládneme.
Přeji Vám hodně zdraví, sil a trpěli-
vosti.

Helena Paschkeová, 
ředitelka Charity Jeseník

Poděkování

Přejeme Vám
radostné a požehnané 

Velikonoce

Krásný děkovný dopis nám poslala naše 
zaměstnankyně Domova pokojného 
stáří sv. Františka paní  Terezie Kučo-
vá. Děkuje za to, že ji bylo umožněno 
v rámci dlouhodobého ošetřovného po-
starat se doma o jejího nemocného ta-
tínka. Celý dopis najdete zveřejněný na 
našich internetových stránkách.

„Nebojte se!“
Jan Pavel II.


