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Setkání na Vojkově
Ráda bych se ještě vrátila k naší návštěvě Léčebny dlouhodobě nemocných na Vojkově, kam chodí
vždy tři členové naší Charity na Štědrý den dopoledne. Snažíme se navštívit všechny nemocné, kteří
nemohou na Vánoce domů, povzbudit a potěšit je v jejich nemoci a odloučení od rodiny, protože o
Štědrém dnu je toto pobývání v nemocnici zvláště těžké. Předáváme malovaná přáníčka od dětí, které
chodí na náboženství a drobné dárky a také zavěsíme malou vánoční ozdobičku nad postel.
Zastavíme se v každém pokoji, popřejeme požehnaný Štědrý den a snažíme se přidat i nějaké dobré
slovo. Někdy se nemocní také rozpovídají, někdy se jen usmívají a mlčí a spíš vyjímečně se setkáme
s nějakou negativní reakcí. Letos jsme se v léčebně setkali s jedním letcem, který byl velmi hovorný
a hned nám vyprávěl, že byl kapitánem u Československých aerolinií, a že prolétal celý svět. Také
hned vytáhl fotografie a ukazoval nám s jakými letadly létal a kde všude byl. A vyprávěl nám také
jednu moc zajímavou příhodu, o kterou bych se s Vámi ráda chtěla podělit.
Říkal: „Letěli jsme s našimi Aerolinkami do Singapuru. V kokpitu jsem byl já a první důstojník a
protože let byl bez problémů, měli jsme zapnutého autopilota. Již jsme se blížili k Singapuru, ale
zatím ještě nebyl čas připravovat se na přistání. Byl jsem otočený na důstojníka a bavili jsme se
běžným hovorem, nezávislým na našem letu. Najednou mě někdo poklepal na levé rameno. Otočil
jsem se a při otáčení jsem si všiml, že přístroje přede mnou ukazují na prudkou změnu počasí a hlásí
možný propad letadla. Rychle jsem přepnul na ruční řízení a začal se intenzivně věnovat letu. Dál už
se nestalo nic zvláštního a my jsme šťastně přistáli na letišti v Singapuru.“
A v tuto chvíli se na nás pan kapitán obrátil s otázkou. „Kdo mě to mohl na to rameno zaklepat, když
nikdo jiný v kokpitu nebyl než já a důstojník, ale ten seděl na druhé straně?“ „Určitě to byl anděl
strážný“, odpověděla jsem. A on řekl: „Já jsem také věřící a já tomu věřím.“
Charitní kasička
Sbírka do charitní kasičky pokračuje. Od 1.1. 2014 vybíráme peníze pro postiženou holčičku Denisu
Jancurovou jako příspěvek na nákup invalidního vozíku (podrobnější informace v kostele na
nástěnce). K 25.2. 2014 bylo zatím vybráno 786,- Kč a 2 polské zloté.
Pro Denisku budeme vybírat ještě celý měsíc březen.
Podvečerní povídání v DPS Senior
Poslední čtvrtek v měsíci únoru v rámci tzv. Podvečerního povídání jsme se sešli v Senioru na
povídání a soutěži: „Zajímavosti ze světa přírody“. Měla jsem připravené krátké články o delfínech,
chobotnicích, tuňácích a pak také něco z nej, nej.. v České republice i ve světě. Na závěr proběhla
soutěž ve znalostech ze říše vodstev. Prostě takový malý, pěkně podmáčený kvíz o mandarinky, do
kterého se všichni aktivně zapojovali. Každý určitě zodpověděl nejméně jednu otázku a tak nakonec
mohli dostat mandarinky všichni. Necelá hodinka velmi rychle uběhla v družné zábavě a radosti ze
soutěže i z vyhraných mandarinek, že se nám ani nechtělo rozcházet. Tak zase příště.
Charita ČR vyhlásila sbírku pro Ukrajinu
Charita Česká republika vyhlásila veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině.
Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří
se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními
pobočkami Charity a jinými nestátními neziskovými organizacemi. Kritériem pomoci nejsou
politické názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí.
Finanční dary lze posílat na sbírkový účet 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.
K modlitbám za pokojné řešení sporu na Ukrajině vyzývají biskupové z Čech a Moravy.
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