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ADVENTNÍ KONCERT CHARITY 
 

V sobotu 5. prosince proběhl v krásném prostředí chrámu sv. Jana 

Křtitele v Novém Hrozenkově Adventní koncert naší Charity. Po-

zvánku k vystoupení přijalo dámské citerové trio Citrium.  

Na začátku večera proběhl nejdříve krátký akt představení a ocenění 

dlouholetých pracovníků Charity Nový Hrozenkov.  
 

 
 

Poté již jsme se zaposlouchali do hudebního vystoupení Citria. Vy-

slechli jsme skladby různých žánrů, kdy při některých byla citera 

doprovázena také houslemi. Jak se ukázalo, nikdo z přítomných po-

sluchačů ještě „živou“ citeru neviděl a ani neslyšel. Po koncertě si 

zájemci mohli tyto, dnes už neobvyklé, nástroje prohlédnout zblízka 

a i se o nich více dozvědět.  

Kostel byl posluchači téměř 

zaplněn. Jeho účastníci 

na dobrovolném vstupném da-

rovali Charitě 12 640 korun, 

které budou použity na opravy 

Domu pokojného stáří. Děku-

jeme jim za jejich dary a hu-

debnicím z Citria za překrásný 

kulturní zážitek. 
       

       

   Dana Žáková 

 



3 

ADVENT NA „DOMEČCÍCH“ 
 

Jako každým rokem, ani letos jsme nenechali nic náhodě.  Adventní 

věnce jsme vyrobili už poslední listopadový týden, abychom si mohli 

zapálit svíčku na první adventní neděli, která byla už 29. listopadu. 

Protože ke svátkům patří velké „ gruntování“ všeho druhu, pozvali 

jsme si pomocníky: 

- na umývání oken naše „dobré duše“, robečky z Hrozenkova a Ka-

rolinky, které nám ochotně pomáhají už od otevření našich „Domeč-

ků“, 

- na „úklid“ v srdcích klientů i pracovníků naše dobré kněze, kteří si 

na nás vždycky udělají čas. 

Předvánoční dobu si už také neumíme představit bez návštěvy 

sv. Mikuláše s andílkem a čertem a bez setkání s rodinnými přísluš-

níky obyvatel domů. Na setkání nám letos zahráli děti našich kole-

gyň a náš nový spolupracovník, který si přinesl zajímavý nástroj - 

havajskou kytaru. Při poslechu a zpěvu vánočních skladeb a koled 

jsme se pomalu naladili na Vánoce, které byly už vlastně za dveř-

mi… 

     Marie Surá, vedoucí pobytových služeb 
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DÍKY, CHARITO, ZA „KOMORNÍ“ PROVODOV 
 

Když se mi dostaly do rukou prosincové Charitní listy, jejichž 

obsahem byly i plánované akce v daném měsíci, oslovila mně 

charitní pouť na Provodov ve středu, 9. prosince. 

První, co mi napadlo, byla radostná myšlenka, tam pojedu… 

Stačilo však otevřít osobní diář a moje radost pohasla. V ten den 

povezu manžela na stanovenou kontrolu cukrovky k paní doktorce. 

A to je vždy od časného rána na celé dopoledne. 

Co se dá dělat, smířila jsem se s realitou, můj Provodov zase 

nebude! 

V pondělí před plánovanou poutí jsem byla osobně uhradit u Lidušky 

Heriánové na Charitě dopravu autobusem na Turzovku z naší 

farnosti a ona sama mi dala nabídku, zda bych nejen nechtěla jet  

na Provodov, ale abych jej vedla, jelikož ona nemůže pro pracovní 

poradu. 

„Ráda bych, ale nemohu,“ a uvádím důvod kontroly cukru manžela. 

„A nešlo by po dohodě s paní doktorkou termín přeložit?“, ptá se. 

Zkusila jsem a podařilo se. 

Tedy přece Provodov v adventě navštívím!!! 

Ve stanovený den jsme se i přes sychravost počasí vydali na pouť 

spolu s naším panem kaplanem P. Ľudovítem Fejou, SVD, což bylo 

pro nás příslibem, že bude sloužit na Provodově mši svatou. 

Než se tak stalo, zažili jsme i trochu legrace s napětím. Autobus 

odmítal nás asi třikrát pro kluzkost cesty po mrznoucím dešti vyvézt 

až nahoru. Pan řidič dostal „spásný“ nápad, aby se všichni účastníci 

zezadu přemístili na plošinku dopředu. 

A P. Feja byl na plošince vpředu a první volal: „Potě, potě, všetky 

dopředu!...“ 

Vyjeli jsme až pod schodiště. Bohu díky!, vyzvedli klíče od kostela 

na smluveném místě a radostně byli uvnitř poutního chrámu. 

Následovala mše svatá s pečlivě připraveným kázáním P. Ľudovíta, 

ostatně jako vždy, téměř všichni přistoupili ke svátostem, ale 

všichni do jednoho zde přednášeli své tiché prosby za sebe, za své 

nejdražší s vírou, že se Panna Maria za jejich vyslyšení přimluví. 

Vždyť i tabule před oltářem s nápisem „Milosrdenství proměňuje 

svět“, toto slibovala. Ještě společné foto před tváří Panny Marie 

„provodovské“ na obraze na rozloučenou a, duchovně posilněni, 

jedeme spokojeně do svých domovů. 
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Jestliže jsem v nadpisu článku děkovala Charitě za náš „komorní“ 

prožitek na Provodově, opakuji své poděkování i v závěru. 

Vždyť se říká, že kdo zpívá, modlí se dvakrát. A myslím si, že kdo 

děkuje dvakrát, ten se i modlí… 

Jana Trtíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTI PÍŠOU O CHARITĚ 
 

Během letních prázdnin 2015 se studenti Masarykova gymnázia 

Vsetín věnovali zajímavé aktivitě: strávili jeden den v některé 

organizaci sociálních služeb a o svém pohledu na ni pak napsali 

článek. Naši Charitu si vybraly 2 studentky, a v tomto a příštím čísle 

Charitních listů si můžete jejich články přečíst. 
 
 

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV 
 

Je tomu už dlouho, co jsem se naposledy podívala do budovy 

Charity Svaté rodiny na Novém Hrozenkově. Mohlo mi být šest nebo 

sedm roků, vzpomínka je to tedy poměrně stará a již značně omšelá 

a zaprášená. Šla tam tehdy čerstvě po rekonstrukci charitního 

domku celá moje rodina, aby pogratulovala paní ředitelce charity, 

mé tetě Danušce, k tomuto velkému kroku a také proto, aby se 

obdivovala okázalé práci mého dnes již zemřelého dědečka 
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projektanta Jardy, který měl na těchto pracích velký podíl. Pamatuji 

se na dlážděnou příjezdovou cestu, na muškáty krášlící okenní 

parapety a na několik starých rozjařených babiček, smějících se 

nejspíše té veliké delegaci ženoucí se kolem dřevěného plůtku a 

šlapající po čerstvě posečeném trávníku. Běžela jsem tetě naproti, 

do týlu mi pálilo podzimní slunce a já v tomto výletě tehdy svýma 

ještě dětskýma očima spatřovala pouze další dobrodružství… 

Co se jen změnilo? Dětské oči mi snad ještě zůstaly, pohled jimi se 

teď ale zdá být krapet jiný. „Hlavní náplní charity je zajištění 

komplexních služeb osamělým a nemocným seniorům v jejich 

domácím prostředí,“ hlásají oficiální stránky organizace. Co je to to 

takzvané domácí prostředí? Pro mě představuje jakousi útěchu, 

pocit bezpečí a pochopení, dlouholetou důvěru rodinných příslušníků 

postavenou na pevných základech vzájemné lásky. Naleznou zde 

senioři takovouto oporu a pochopení, nebo je to jen kompenzace 

jejich vytouženého života, který jim jejich sobecké děti odepřely? 

Pohlédnu-li byť jen do trošku vzdálené minulosti, do rodinných alb či 

starých kronik, přečtu si příběhy a uvidím tváře krásných starých 

lidí, kterým byla dána možnost umírat v kruhu rodinném, v obležení 

vnoučat a dětí. Chápu, že to mnohdy není snadné a že ne vždy je tu 

možnost splnění všech těchto podmínek. Věřím ale, že jediné, co  

po nás všichni tito staří lidé, ať už rodiče či prarodiče, žádají, je 

opětování lásky, kterou nám oni sami v těžkých chvílích vlastního 

života poskytovali. Už proto si tedy nepřejme, aby vše bylo snazší, 

ale abychom my byli lepší.  

Z celého srdce obdivuji Charitu Svaté rodiny na Novém Hrozenkově 

a vřelou obětavost jejích sociálních pracovníků. Dům je ale přeplněn 

a jsem si jistá, že denní stacionáře také. Neodpustím si proto při 

hlubším zamyšlení nad tímto tématem otázku, kam se vytratila úcta 

ke starším členům našich rodin, kteří nám toho přeci mohou ještě 

tolik povědět, kam se vytratila láska z našich životů? 

Zapomněli jsme, co je to bída, a spolu s tím jsme zapomněli i onen 

pocit svobody, když jsme od bídy osvobozeni. Moje maminka by 

řekla, že jsme „všeci rozežraní a zludaření.“ A já bych s ní opět 

souhlasila. Žijeme v době chladu, co se vztahů mezi lidmi týče. 

Nestůjme tedy nečinně, nepřihlížejme jen všeobecné netečnosti, ale 

snažme se tuto chladnou dobu změnit. 

 

Klára Mikešová, studentka Masarykova gymnázia Vsetín 
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DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ 
 

AKCE PRO VEŘEJNOST V LEDNU 2016  
5. 1. v 9:30  Malá noční hudba - poslech jednoho 

z nejznámějších děl W. A. Mozarta, od jehož na-

rození uplyne 260 let 
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6. 1. v 10:00  Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Marek Poláčik, SVD 

12. 1. v 9:30 Tvoření – stromečky z korálků  
13. 1. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Vlastimil Vaněk 

14. 1. v 9:30 Promítání záznamu z 8. Farního plesu  

v Novém Hrozenkově 
19. 1. v 9:30 Starý desky jsou hezký – poslech  

starých hitů z gramofonu 

20. 1. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Rastislav Kršák, SVD 

21. 1. v 9:30 Procvičování paměti - TV hra Kufr 

26. 1. v 9:30 Svatební cesta Íránem - 

o zážitky a fotografie z putování po bývalé Persii se 

podělí Miroslav Suchán 

       
27. 1. v 10:00 Mše sv. v charitě na Halenkově 

 
 

JEDNOTLIVÉ SLUŽBY CHARITY NOVÝ HROZENKOV 
 

Chcete-li nás požádat o služby či si u nás domluvit pobyt, obraťte se 

na sociální pracovnice jednotlivých zařízení (viz dále). 
 

Ředitelka: Ing. Danuše Martinková,  756 03  Halenkov 191 

e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz   tel: 606 771 510 
 

Dům pokojného stáří, 756 04  Nový Hrozenkov 124 

Dům s odlehčovací službou, 756 03  Halenkov 191 

vedoucí: Marie Surá  tel: 571 429 676  mob: 603 717 454 

e-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz 

sociální pracovnice: Bc. et Bc. Martina Václavíková  

tel: 571 429 676  mob: 734 435 459 

e-mail: martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz   

mailto:reditel@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
mailto:martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz
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Denní stacionář Slunečnice, 

vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Ludmila Heriánová 

756 03  Halenkov 191 tel: 571 420 135  mob: 739 507 126 

e-mail: ludmila.herianova@nhrozenkov.charita.cz 
 

Charitní pečovatelská služba, vedoucí: Jana Orságová 

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka    tel: 571 410 087  

e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz mob: 728 324 457 

sociální pracovnice: Eva Slováčková   mob: 728 324 494 

e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087 
 

Charitní ošetřovatelská služba, vedoucí: Jarmila Škarpová 

Mimořádné události, koordinátor: Jarmila Škarpová 

DOMA – Domácí hospicová péče, koordinátor: Jarm. Škarpová 

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka    mob: 737 572 190 

e-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz  tel: 571 410 087 

sociální pracovnice DOMA: Eva Slováčková   mob: 728 324 494 

e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz   tel: 571 410 087 
 

Osobní asistence, vedoucí: Jana Orságová  

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka    tel: 571 410 087 

e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz mob: 728 324 457 

sociální pracovnice: Marcela Cholevíková  mob: 733 685 408 

e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz 
 

LÁVKA – sociální rehabilitace, Nábřežní 175, 756 05  Karolinka, 

vedoucí a sociální pracovnice: Marcela Cholevíková, DiS., 

tel: 571 410 087  mob: 733 685 408 

e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz 
 

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek,  

756 04  Nový Hrozenkov 124 

Pracovník půjčovny:      mob: 730 190 401 
 

U3 – úklidová firma: Nábřežní 175, 756 05  Karolinka 

vedoucí: Marie Grygerová     mob: 739 507 121 
 

Charitní pastorační asistent: Marie Fedorová      

e-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz mob: 605 779 129 
 

Číslo bankovního účtu: 627344851/0100 
 

Charitní listy - vydavatel: 

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov,  www.nhrozenkov.charita.cz 

756 04 Nový Hrozenkov 124, e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz 

Zpracovala: Dana Žáková    Náklad 250 ks.    Charita Svaté rodiny

      Nový Hrozenkov
       Charita Svaté rodiny

        Nový Hrozenkov
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