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Prosperita a chudoba rozdělují lidstvo od 
počátku věků. Hlad, nemoci, diskriminace, 
negramotnost brání sblížení světů bohatých 
a chudých. V roce 2000 se OSN rozhodla 
tento stav změnit. Členské země se usnesly 
na osmi základních rozvojových cílech tisí-
ciletí, a zavázaly se spolupracovat na jejich 
dosažení, aby zlepšily život v zemích třetího 
světa. Termín dosažení cílů: rok 2015.

Charita Praha aktivně usiluje o lepší ži-
vot v rozvojových zemích svými projekty 
v Indii. Příkladem může být rozvojový pro-
jekt zaměřený na boj proti AIDS v indickém 
městě Bijapur, jehož prostřednictvím přispí-
váme k realizaci šestého cíle: boj proti HIV/
AIDS, malárii a jiným nemocem. 

„Jednoho rána jsem navštívil Centrum 
sociální péče pro nemocné HIV/AIDS v Bija-
puru,“ vzpomíná P. Vincent, iniciátor projektu 
Zajištění léků a výživy pro HIV pozitivní pa-
cienty v oblasti Bijapur, stát Karnátaka. „Po-
tkal jsem tam ženu. Držela na klíně vyhublé 
děvčátko. Obrázek připomínal děti umírající 
hladomorem v Somálsku či Súdánu. Žena se 
zeptala, zda její vnučka přežije. Ano. Zalhal 
jsem, abych ji nezranil. Byl jsem šokován, 
když jsem o týden později uviděl v Centru to-
též dítě, jak utíká s velkým banánem v ruce. 
Vyděsil jsem se, že dostane zažívací potíže, 
ale sestra mě se smíchem uklidnila, že dítě 
má pouze tuberkulózu a HIV a potřebuje jíst. 
V roce 2008 byla dívka s námi při otevírání 
Centra. O rok později zemřela, protože jsme 
neměli respirátor. Na její místo přicházejí 
další, pro něž bojujeme o každý další den ži-
vota. Naši pacienti jsou varováním pro zdra-
vé, kterým radíme, jak se vyhnout podobné-

mu osudu, a které přesvědčujeme o významu 
neplacených HIV testů. Nemocným rozdává-
me léky, jídlo a radíme jim.“

ODKÁZANÍ NA POMOC CHARITY
Podle Světové zdravotnické organizace 

žije v jihovýchodní Asii až 3,5 milionu lidí 
nakažených virem HIV. Z toho 2,4 milionu 
jsou Indové. Ve státě Karnátaka žije přibliž-
ně jedno procento nemocných. Oblast Bija-
pur je velmi riziková. Nakaženým lidem zde 

pomáhají v první řadě křesťanské organiza-
ce. V roce 2010 stát pozastavil přísun dotací 
pro Pečovatelské centrum pro HIV postižené. 
Centrum je vedeno sestrami sv. Josefa z Clu-
ny a v současné době podporováno charitou 
– sestry jsou odkázány na její pomoc.

Boj s chudobou trvá. Závažnou překáž-
kou v dosahování rozvojových cílů tisíciletí 
se stala celosvětová hospodářské krize. Nic-
méně by to nemělo zabránit tomu, aby cíle 
byly zrealizovány do roku 2015. Pokrok je 

Když Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstá-
ní navštívil apoštoly, oslovil je přáním: „Po-
koj vám“. Svůj pokoj nabízí každému z nás 
sám dárce Božího pokoje. Do jaké míry dar 
jeho pokoje přijímáme, musíme zkoumat sa-
mi. Také naši přátelé a spolupracovníci asi 
vnímají, zda se chováme jako adresáti Boží-
ho pokoje. Jak se to pozná? Když nás navští-
ví člověk, který je obdarován Božím poko-
jem, obvykle se všichni v jeho blízkosti cítí 
dobře, i kdyby právě nepřinesl nejradostnější 
zprávu. S takovým člověkem spolupracuje-
me rádi, jeho blízkost je nám milá. A naopak, 
někteří lidé dokážou otrávit dobrou atmosfé-
ru. Šíří kolem sebe neklid, napětí, jsme rádi, 
když se s nimi nemusíme setkat, v jejich blíz-

kosti nám není dobře. Nedivíme se, že to pro 
komunikaci mezi lidmi má dalekosáhlé dů-
sledky. Pacient na lůžku si nemůže vybírat, 
která sestra bude mít právě službu, musí vzít 
zavděk službou té, která je nablízku. Mnohá 
ze sester pomáhá našemu uzdravování už jen 
tím, jak se chová, její blízkost slibuje příjem-
ný den. Nenápadná, vnímající problémy pa-
cientů, kontakt s ní je jak maminčino pohla-
zení. A naopak. Mnoho hluku neslibuje nic 
příjemného, jako by se blížilo sdělení: teď 
sloužím já (tak si dejte pozor!). 

Když svatý Jan Bosko musel opustit na 
delší čas své domy a bratry, třeba proto, že 
odjel do Říma nebo byl jinde na cestách, do-
pisoval si se svými spolubratry. Kdosi v dopi-

se naříkal nad neposlušností a vzdorovitos-
tí svěřenců: Přestože se snažíme konat svou 
práci obětavě a máme je rádi, neváží si toho. 
Je to velmi náročné. Don Bosko odpověděl 
svým charakteristickým způsobem: „Nejen 
že je máte rádi, ale oni musí vaši lásku pocí-
tit.“ Nepředstíraná láska se pozná, je to stá-
lé objevování nových možností. Nestačí dě-
lat profesionálně svou práci, ale je třeba do 
ní vložit také kus svého srdce. To je bohužel 
často považováno za nadstavbu. Mnohá se-
stra řekne: To po mně nemůžete žádat, za to 
nejsem placená. Je to tak, za lásku a vlídnost 
nelze očekávat mzdu, penězi se zaplatit ne-
dá. Proto se domnívám, že charitativní prá-
ce není pro každého. Někdo se k ní nehodí 

jednoduše proto, že není schopen křesťanské 
lásky podle příkladu našeho Pána. 

Pracovníkům charity přeji radost z dob-
ře vykonávaného díla. Slouží na mnoha fron-
tách, poskytují ošetření nemocným, opuš-
těným, přivezou teplé jídlo nebo nákup, 
připravují projekty pro nová díla. Přinesou-li 
také teplé a laskavé slovo, klienti je vždy bu-
dou s důvěrou očekávat. Služba obětavých 
pracovníků a dobrovolníků našim klientům, 
přes všechny trampoty a bolesti, vrací chuť 
do života, protože je spojená s ujištěním: Ne-
bojte se, rádi se o vás staráme a postaráme. 
Každý z nás může již zítra podobnou pomoc 
potřebovat.  KAREL HERBST,

pražský světící biskup

P R A C O V N Í K Ů M  C H A R I T Y  P Ř E J I  R A D O S T  Z   D O B Ř E  V Y K O N Á V A N É H O  D Í L A .

Arcidiecézní charita Praha realizuje rozvojové cíle tisíciletí 

Český komorní orchestr a chlapecký sbor 
Pueri Gaudentes uvede výběr z:

Benjamin Britten – Chvála koled
Carl Orff – Carmina Burana 

Koncert se koná pod záštitou apoštolského nuncia Mons. Guiseppa 
Leanzy a arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky

INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK
Arcidiecézní charita Praha, Rozvojové středisko, Londýnská 44, Praha 2, 120 00

Telefonní kontakt: 224 246 519 nebo 224 246 573
E-mail: koncert@charita-adopce.cz

STAVOVSKÉ DIVADLO, 
Železná 11, Praha 1

ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITA PRAHA

Nechte se inspirovat 

naším nástěnným 

kalendářem 2012

KALENDÁŘ 2012

Kalendář si můžete zakoupit v průběhu prosince buď osobně 
v naší Kontaktní kanceláři, nebo si jej můžete objednat telefonicky či e-mailem. 

Arcidiecézní charita Praha, Rozvojové středisko, Londýnská 44, Praha 2, 120 00
Telefonní kontakt: 224 246 519 nebo 224 246 573, e-mail: adopce@charita-adopce.cz

Kalendář je v poutavé grafické podobě 

a nabízí více než 12 pozitivně laděných 

fotografií z běžného života lidí v Indii, 

Ugandě, Konžské demokratické repub-

lice, Zambii a Bělorusku, tedy v zemích, 

kde probíhají naše Rozvojové projekty 

a program Adopce na dálku®. V kalen-

dáři naleznete jak naše státní svátky, 

tak také důležité svátky zemí, v kterých 

probíhají naše programy.

Koupí kalendáře zároveň tyto naše vý-

jimečné projekty podpoříte.
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  1. 12. Světový den AIDS 
  5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků10. 12. Den lidských práv 
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity24. 12. Štědrý den
25. 12. 1. svátek vánoční; 26. 12. 2. svátek vánoční
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10. 2.   Otevření Česko-slovensko-ugandské 
 nemocnice sv. Karla Lwangy (2007)

20. 2. Světový den sociální spravedlnosti

možné pozorovat v zajištění všeobecného 
vzdělání, v boji proti AIDS, malárii a nemoc-
nosti dětí. I nadále však zůstává spousta prá-
ce, a to zvláště v oblastech zrovnoprávnění 
žen a mužů ve světě, lékařské péče o těhot-
né a profesionalizace lékařské asistence při 
porodech. Navzdory tomu, jeden z hlavních 
závěrů výroční zprávy o dosahování rozvo-
jových cílů tisíciletí OSN je optimistický: sní-
žení počtu osob žijících pod hranicí chudoby 
do roku 2015 je stále možné. 

Další informace o tom, jak Arcidiecéz-
ní charita Praha přispívá k plnění více roz-
vojových cílů tisíciletí, naleznete na http://
praha.charita.cz/rozvojove-stredisko/kde-
-pomahame/indie/

ANNA SMRŽOVÁ WÓJCIK, 
NATÁLIA PODOLCOVÁ

ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ

1. Odstranit extrémní chudobu a hlad.
2.  Zpřístupnit základní vzdělaní pro 

všechny.
3.  Prosazovat rovnost pohlaví a posílit 

postavení žen.
4. Omezit dětskou úmrtnost.
5. Zlepšit zdraví matek.
6.  Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a ji-

ným nemocem.
7.  Zajistit trvalou udržitelnost životního 

prostředí.
8.  Vytvořit globální partnerství pro roz-

voj.

pořádá

TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 5. ledna 2012 v 19 hodin

ve prospěch projektů:
 „Odstranění podvýživy matek a dětí v Ugandě“

www.nemocniceuganda.cz

Vyšetření v Centru sociální péče pro nemocné HIV/AIDS v Bijapuru, India.
 Ilustrační snímek archiv Charita Praha


