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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
V minulém čísle Charitních listů jsem vás informovala o vzniku nové
služby – noclehárny. Bohužel přes veškerou moji snahu jsem musela
ukončit přípravné práce, i když už jsem byla velmi blízko cíle.
Tato služba o osoby bez přístřeší není většinovou společností přijímána,
narážím na nepochopení, objevila se i petice proti vzniku noclehárny. Jsou
však překážky, které nemohu překročit. A to jsou finance k zajištění provozu
(2 mil Kč) a zejména investiční náklady (4,5 mil Kč) se nepodařily získat.
V této situaci zatím budeme pokračovat v provozu tzv. „suché židle“ a to od
poloviny prosince v letošním roce až do poloviny března roku následujícího,
kdy mohou klienti přečkat v teple denní místnosti Nízkoprahového denního
centra Uzel ve Šternberku. Napadá mě podobnost, kdy se pro očekávaného
Ježíše také nenašel lidský příbytek a narodil se v chudém chlévě.
Vážení farníci z celého našeho šternberského děkanátu, přeji vám
kouzelné prožití vánočních svátků. Boží dítě, které se nám narodí
v štědrovečerní noci, ať vás doprovází svojí láskou a něhou každým dnem
nového roku. Zůstávejte v modlitbách s naší Charitou.
Bc. Pavlína Vyvozilová, ředitelka Charity Šternberk
2. VÁNOČNÍ BALÍČEK
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Jako každý rok i letos jsme se v našich střediscích připojili k aktivitě
Arcidiecézní Charity Olomouc. Akce Vánoční balíček spočívá
v jednorázovém obdarování dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin
na Ukrajině v době Vánoc.
V místech, kde AChO působí, vybere přibližně 400 dětí, sepíše jejich přání
a na internetových stránkách „jsemvidet.eu“ dá k dispozici jejich iniciály
s jejich přáním. Kdo má zájem darovat dárek v přibližné ceně 1000,- – 1200,Kč, může si vybrat dítě z databáze, zaregistrovat se na nejbližší Charitě a do
určeného termínu ho nachystaný a zabalený přinést. Charita všechny balíky
sveze na ACh Olomouc a odtud v době ukrajinských Vánoc (na Tři krále)
putují a jsou předány dětem na Ukrajině.

Letos jsme obdarovali 1 dítě za středisko Šternberk a 2 děti z řad veřejnosti.
Středisko Litovel darovalo 1 balíček a středisko Uničov spolu s veřejností
obdarovalo 4 děti.
Mgr. Jana Sládková, pastorační asistent, středisko Šternberk

3. CHARITA DĚKUJE
Charita Šternberk, středisko Uničov děkuje všem těm, kteří přispěli svým
dobrovolným vstupným na Adventním varhanním koncertě, který se konal
v neděli 1. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tento koncert
pořádal Osadní výbor Střelice spolu s Římskokatolickou farností Uničov
a celkem se nastřádalo 10 830,- Kč. Tyto prostředky bychom rádi použili na
nákup kompenzačních pomůcek do služby VOBIS centrum PRO VÁS.
Děkujeme také těm, kteří nás poctili svojí návštěvou na našem XVIII.
Benefičním koncertě a také přispěli do dobrovolné kasičky částkou
7 452,- Kč, kterou použijeme na příspěvek na auto pro naši Charitní
pečovatelskou službu. Děkujeme všem podporovatelům a sponzorům
Charity v Uničově.
Plánované akce: 11. ledna – Tříkrálová sbírka a 8. února – PLES
CHARITY se skupinou Gama v Obecním sále v Újezdu u Uničova.
Krásný advent i celý vánoční čas přeje
Bc. Alena Charouzová, vedoucí střediska Uničov

4. LASKAVOST PLODÍ LASKAVOST
Žáci ZŠ Úsov se zapojili spolu s 267 městy do celorepublikového projektu
„Jsem laskavec“ v rámci Světového dne laskavosti (13. 11.) a vykonali dobré
skutky ve svém okolí. Rozhodli se tak šířit dobro, pomoc a laskavost. Tuto
akci vyhlásila Nadace Karla Janečka a ambasadory letošního ročníku byli
Tamara a Tomáš Klusovi.

Přes moji paní učitelku angličtiny Koštovalovou, která na této škole učí
pátou třídu, jsme se domluvily na spolupráci. Z nabídky dobrých skutků
si děti vybraly: Uspořádat sbírku starého oblečení a věnovat ho potřebným.
S dětmi z této třídy jsem se setkala v jejich škole v Úsově. Bylo to pro mne
velmi osvěžující a také velmi obohacující setkání v čase, kdy jsem v Uničově
připravovala Potravinovou sbírku a hned XVIII. Benefiční koncert.
Dětem jsem vyprávěla o celkové práci na Charitě a také o humanitární
pomoci a kde Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá. Byla jsem jako ryba ve
vodě a bylo mi s dětmi moc fajn. Děti s napětím poslouchaly a plynule z toho
vznikl upřímný rozhovor. To, že děti chtějí pomáhat, je jim přirozené, jen je
potřeba to včas objevit, uchopit a hlavně podpořit.
Bc. Alena Charouzová, vedoucí střediska Uničov

5. LISTOPAD NA STŘEDISKU V LITOVLI
Ve středu 27. listopadu jsme odevzdali Vánoční balíček na Arcidiecézní
Charitě v Olomouci. Obdarovali jsme sedmiletého chlapce z Dětského
domova v Ternopilu na Ukrajině. Poskytli jsme mu tak nové oblečení,
potřeby do školy a malou hračku pro potěšení, to vše v hodnotě 1.186,- Kč.
Děkujeme všem dárcům za jejich přízeň.
Na středisku Charity v Litovli právě vrcholí přípravy na Tříkrálovou
sbírku, která tentokrát v Litovli bude probíhat v sobotu 11. ledna 2020.
Samotná sbírka může probíhat od 1. ledna do 14. ledna. V uvedených dnech
můžete potkat v obcích a ulicích 3 koledníky, kteří Vám budou vinšovat štěstí
a zdraví v novém roce. Obdaří Vás malými dárky. Ponesou také pokladničku
s pečetí obce a číslem průkazu, kterým se vedoucí skupinky může prokázat,
že je dobrovolníkem Charity, která Tříkrálovou sbírku pořádá.
Z loňské sbírky jsme podpořili provoz Domácí zdravotní péče, která
zajišťuje poskytování zdravotnických výkonů v domácím prostředí. Dále
jsme podpořili činnost Mateřského centra Rybička, které nabízí vzdělávací
a tréninkové programy, základní rodinné poradenství, organizuje zájmové
a volnočasové aktivity a různé společenské a sportovní akce pro rodiny

s malými dětmi. Nezapomněli jsme poskytnout přímou pomoc rodinám
a osobám v krizi.
Výtěžek sbírky chceme v roce 2020 použít na zakoupení osobního
automobilu pro Domácí zdravotní péči, jelikož stávající vozový park stárne,
a rádi bychom podpořili fond přímé pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi.
Budeme rádi, když podpoříte tuto sbírku jakoukoli částkou a tím
pomůžete slabším, kteří si sami pomoci nemohou. Předem děkujeme za Vaši
štědrost.
Dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by tuto sbírku nebylo možné
realizovat, patří velké díky. Jako poděkování pro ně připravujeme filmové
představení Lví král (2019), které se uskuteční 26. ledna 2020
od 13:40 hod. v Městském kulturním zařízení Šternberk.
Dále připravujeme nejen pro koledníky Tříkrálové sbírky, ale i pro širokou
veřejnost, na sobotu 8. února od 19:30 hod. tradiční Charitní ples na sále
v Nasobůrkách a následující den v neděli 9. února od 14:00 hod.
Maškarní karneval na sále v Nasobůrkách. Již nyní předem děkujeme
všem sponzorům, kteří nám přispějí do tomboly.
Všem lidem dobré vůle, kteří jakýmkoli způsobem podporují charitní dílo,
ze srdce děkujeme. Všem přejeme k nastávajícím svátkům pohodu, klid
a radost z narození Ježíška a do nového roku jen to dobré.

Díky dobrovolníkům a sponzorům, kterým všem děkujeme, jsme mohli
kromě pěkného programu s paní Zimou nabídnout i příjemnou atmosféru
osvětleného lesa a občerstvení pro velké i malé.
K dalším pravidelným akcím patří Mikuláš, který potěší 40 dětí. Aby to
rodičům nebylo líto, připravili jsme pro ně přednášku Mgr. J. Haldy, tentokrát
na posílení partnerských vztahů s tématem „Rodina a partnerství po 10
letech“.
K přiblížení vánoční atmosféry a pro zklidnění v adventním čase
plánujeme pro maminky kurz pletení zvonečků z pedigu či drátování
zvonečků.
Jarmila Dospivová, animátorka Mateřského centra Rybička

7. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí střediska Litovel

6. MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
Poslední čtvrtletí roku nám přináší mnohé již tradiční akce, ale sem tam
se objeví i novinka. Letos jsme vyzkoušeli Bazar knih a dětských hraček.
Ve většině rodin se s růstem dětí hromadí hračky, které by ještě mohly
někoho potěšit. Nabídli jsme tedy možnost tyto hračky a také knihy, hlavně
dětské, posunout dál. Akce měla úspěch a myslím, že další roky budou ještě
lepší.
Při listopadovém uspávání broučků nám i letos počasí přálo a akci
navštívilo téměř 300 dětí s rodiči a prarodiči, tedy cca 800 lidí dohromady.

I v letošním roce se připravujeme na Tříkrálovou sbírku.
Termín pro Šternbersko je stanoven na sobotu 11. 1. 2020. V některým
obcích je možné, že bude sbírka posunuta o týden dříve, tj. na sobotu 4. 1.
2020, případně jiný den, podle časových možností koledníků.
Koledník, který bude koledovat pro Charitu, musí mít pokladničku a
průkazku. Pokladnička je označená logem „Charita Česká republika“ a číslem,
které souhlasí s číslem na průkazce.

Každá skupinka koledníků nese přání Božího požehnání a všeho dobrého
do nastávajícího roku, předá Vám malý cukr a kalendář a podle přání napíše
(či nalepí) na veřeje domu nápis K+M+B+2020 (Kristus Mansionem
Benedicat = Kristus ať žehná tomuto domu). Pokud jim přispějete do
pokladničky, předem Vám děkujeme – Váš dar nám pomůže pomoci těm,
kteří to potřebují.
Také děkujeme Vám všem, kteří nám pomůžete koledovat – bez Vás by
to nešlo! Všechny informace ohledně koledování budou na vývěskách, na
webu Charity, případně ve farních listech. A jako poděkování pro Vás máme
nachystané kino Lví král v MKZ Šternberk, 26. 1. 2020, pozor! v 15:40 hod.!
Přejeme Vám požehnané a radostné vánoční svátky a těšíme se na setkání
s Vámi při koledování!
Kontakty na koordinátory Tříkrálové sbírky v jednotlivých střediscích:
Šternberk:
Jana Sládková, tel.: 734 390 734;
Litovel:
Martina Sedlářová, tel.: 736 501 483;
Uničov:
Pavla Petrová, tel.: 730 589 102.
Mgr. Jana Sládková, pastorační asistent, středisko Šternberk
8. V LETOŠNÍM ROCE NÁS PODPOŘILI

