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MASOPUST V CHARITĚ 
 

V úterý 9. února ožila Charita Svaté rodiny masopustním veselím. 

Masopust je tradiční třídenní svátek, kterým začíná čtyřicetidenní 

půst končící o Velikonocích. Vyvrcholením těchto svátků je maso-

pustní úterý. Toto období bývalo vždy označováno za jedno 

z nejveselejších, a protože toho smutného je taky dost, rozhodli 

jsme se, že dodržíme tento krásný zvyk a budeme se všichni bavit a 

radovat.  

Program byl tradiční a kromě zaměstnanců se do masek oblékli také 

někteří uživatelé. Nechyběl medvědář s medvědem, nevěsta, komi-

ník, beruška, lyžař, hasič, rozhodčí, starosta Puchýř a spousta dal-

ších masek. Za doprovodu harmoniky se tančilo, zpívalo a pojídalo 

připravené občerstvení. Na závěr se za tklivého nářku všech zúčast-

něných a smutečního proslovu pochovala basa.  
 

   Bc. Martina Václavíková, 

       sociální pracovnice  

    pobytových služeb 
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CESTA ZA CHLEBEM 

 

V úterý 16. 2. 2016 jsme se našim autobusem vypravili do Valaš-

ských Klobouk do dřevěničky, kde členové Českého svazu ochránců 

přírody KOSENKA  zájemcům předvádějí mimo jiné i starý způsob 

pečení chleba v peci.   

Než vkročíte do izby (místnosti), musíte překročit vysoký práh a 

sklonit hlavu, abyste mohli vejít. ,,Jé, tady to je přesně, jako bych 

přišla k nám domů, do mého rodného domečku, kde jsem vyrůstala. 

Stará pec, na stěnách obrázky, vprostřed na zemi velká díž a v ní 

kopista.“ zavzpomínala jedna z účastnic naší výpravy za chlebem, 

paní Mikulenková. A mezitím, co se do díže sypaly všechny potřebné 

suroviny na dobrý chleba, paní Mikulenková vzpomínala dál. „Přesně 

takhle to vypadalo u nás. Do díže se daly suroviny a „zátěsta“ a 

chleba se začal mísit. Byl to velký rituál, u kterého jsme byli všichni. 

I my děti jsme poskakovaly kolem a zkoušely mísit těsto. Nikdy 

jsme se nezapomněli pomodlit, poděkovat Pánu Bohu za to, že má-

me své obilí a chleba máme z čeho upéct.“  Stará izba a vyhřátá pec 

vyvolaly vzpomínky u mnohých, a tak se začalo vyprávět, jak se kde 

pekl chleba. Při vyprávění se ale i pilně pracovalo. To, že mísení těs-

ta není lehká práce, jsme si vyzkoušeli sami. A některým dokonce 

kopista (veliká vařecha na hnětení těsta) udělala puchýř. Bodějť, 

kvasili jsme z deseti kg mouky. A pak už se střídalo milé vyprávění 

a vzpomínání s přemísením těsta, dokynutím na  „okříncích“ (ošat-

kách) a samotným sázením do pece. A hodina, kdy jsme čekali na 

vytažení chleba z pece, byla nejpůvabnější. Hodně milou a příjem-

nou atmosféru ještě umocnila paní Štěpánka Adamcová z Velkých 

Karlovic, která nám povídala básničky. Ale byly to takové speciální 

„valašské lidové“, u kterých jsme se hodně nasmáli. A pak už přišel 

ten téměř posvátný okamžik vytažení chleba z pece. Upekl se krás-

ně. A nádherně voněl. Nevydrželi jsme a jeden bochník hned rozkrá-

jeli, nechali trošku vychladnout a potřeli domácím máslem. No to 

byla lahůdka nad lahůdky.  

Radka, Červík i Věrka z Kosenky měli největší zásluhu na tom, že se 

chleba podařil a sklidili velkou pochvalu a díky. A právem, vždyť 

upéct chleba v peci už umí málokdo! 

Shodli jsme se, že za upečeným bochníkem chleba je pořádný kus 

práce. ,,Je škoda, že teď si lidé chleba tak málo váží, končí  
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v popelnicích nebo i na spalovnách. “posteskla si paní Mikulenková a 

bohužel má pravdu. Ale věřím, že chleba, který jsme si z Kosenky 

dovezli, snědli úplně všichni. 

 

Marie Černotová, Marie Fedorová 

 
 

 

 

  

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mísení těsta      Vkládání do pece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

    Nad hotovým dílem 
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ZMĚNA V PŮJČOVNĚ ZDRAVOTNICKÝCH A KOMPENZ. POMŮCEK 
 

Půjčování/vracení pomůcek, popř. montáže/demontáže pomůcek 

probíhají vždy na základě telefonické domluvy. 

Půjčování má na starosti pan Zdeněk Plánka - tel.: 730 190 401.  

Je nutné se s ním vždy předem telefonicky domluvit: 

- zda je potřebná pomůcka k dispozici, 

- na termínu zapůjčení/vrácení pomůcky, popř. montáže/demontáže     

pomůcky. 

Telefonovat můžete v pracovní dny:  

PO, ČT        8:00 – 17:00 

ÚT, ST, PÁ  8:00 – 13:00      
 

Upozornění: Charita pomůcky při zapůjčení nedováží, při vracení 

neodváží, zapůjčovatel si je dopravuje sám. 
 

 

 

POUTNÍ CESTA SVATOU ZEMÍ 
 

V měsíci únoru jsme se díky naší kolegyni Marii Fedorové vydali 

na poutní cestu do Svaté země, kterou podnikla před téměř dvěma 

lety. Své povídání a promítání fotografií ovšem předávala s takovým 

nadšením, jako by se z cesty vrátila te-

prve před pár dny.  

Celé putovaní jsme započali symbolicky 

v místě, kde se narodil Ježíš Kristus, 

v samotném Betlémě, dále jsme propu-

tovali napříč nejstarším městem 

na světě - Jerichem, jehož stáří 

od vzniku první osady je odhadováno 

na 11 tisíc let, přes symbolické obnovení 

křtu v řece Jordánu, až po navštívení 

Chrámu Boží hrobu. Nejsou to jenom ta-

to místa, které Maruška během týdenní 

poutě navštívila, ale mnohé další vý-

znamné chrámy, křížovou cestu, Getse-

manskou zahradu s hodně starými oli-

vovníky (některé jsou prý z doby Ježíše Krista), synagogy, které 
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známe pouze z biblického vyprávění. Pro mě jako posluchače silný 

dojem zanechala návštěva Západní zdi, správného to označení 

pro „zeď nářků“, která na mě zapůsobila jako místo s nejsilnějším 

duchovním nábojem, silné možná právě díky modlitbám, které se 

zde denně modlí stovky poutníků z celého světa. Zeď nářků je po-

zůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského chrámu, proto je jedním 

z nejposvátnějších míst pro judaismus. 

Dalším pozoruhodným místem bylo mj. promítání fotografií 

z návštěvy Judské pouště z Wadi Qelt, která byla plná vyprahlé pus-

tiny, hlubokých údolí a skalisek, kde se nacházely chrámy a pous-

tevny. Teplota v těchto místech i v chladnějších podzimních měsí-

cích dosahovala až 40o C. 

Z vyprávění byla cítit duchovní síla, kterou poutníci z celého světa 

na daných místech prožívají, možná tomu dopomohla i vůně zapále-

né vonné pryskyřice, která nás celým vyprávěním provázela, ob-

dobně jako provoní každý chrám a poutní místo ve Svaté zemi. 

 

Mgr. Ludmila Heriánová, vedoucí 

Denního stacionáře Slunečnice 
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DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST V BŘEZNU 2016  
 

1. 3. v   9:30 Výroba velikonočních dekorací 

2. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Marek Poláčik, SVD 
8. 3. v  9:30 Oslava Mezinárodního dne žen 

při poslechu písní z gramofonu 

9. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Vlastimil Vaněk 
15. 3. v  9:30 Barvení vajec v cibuli 

16. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Rastislav Kršák, SVD 

17. 3. v 9:30 Pečení  - velikonoční beránek 
18. 3. v 9:30 ,,Ať žije Josef“ - poslech písní o Pepíčcích 

22. 3. v 9:30 Mustang – zapomenuté království v Nepálu 

navštívíme s Ing. Liborem Balíkem 

 
 

23. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Halenkově 

slouží P. Ján Rušin, SVD 

24. 3. v 9:30 Modlitba křížové cesty za nemocné 

29. 3. v 9:30 Kavárnička na  téma recepty z vajec 

30. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Marek Poláčik, SVD 
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JARNÍ 
 

Jaroslav Seifert 
 

Když svatý Josef otvírá, 

tu zima kvílí: Ouha!  

Tesařská ostrá sekyra 

zpod pláště světci čouhá. 
 

Hned vlečku zimě přesekne, 

zašlápne špínu sněhu 

a vše co bylo nepěkné, 

promění v zpěv a něhu. 
 

Kéž vlaštovky už zavolá, 

jež byly s námi loni. 

Fialka, skrytá dopola, 

pod keřem prudce voní. 
 

Rozepne kvítek spanilý, 

strom celý rázem zbělá, 

a kde se vezme - za chvíli 

bude na kvítku včela. 
 

Sedne si vprostřed do medu, 

aby ji slunce hřálo, 

a to je vše, co dovedu, 

já vím, že je to málo. 
 

 

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   

javascript:void(0)
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 
 

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 
 

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 
 

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: Zdeněk Plánka  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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