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Charita působila už ve středověku, jejím
posláním je podporovat lidskou důstojnost
POJEM
CHARITA
Obecně se pod pojmem
charita rozumí dobročinnost. Z křesťanského hlediska je pojem charita chápán
jako projev milosrdné lásky
k bližnímu. Výraz „milosrdenství“ se v latině skládá ze
dvou slov: „miserere“ – mít
slitování a „cor“ – srdce. Je
tedy zřejmé, že se jedná o
soucit, který vychází ze srdce. Jde o lásku srdcem, které
je schopno rozpoznat nouzi
druhého člověka. „Láska je
proto službou, kterou církev
naplňuje, když ustavičně
vychází v ústrety lidem v
utrpení a v jejich potřebách,
a to i v potřebách materiálních,“ uvádí ve své encyklice
Deus Caritas est emeritní papež Benedikt XVI.

Charita Česká republika patří u nás v současné době mezi
největší nestátní poskytovatele sociálních a zdravotních
služeb. Od prvopočátků své existence procházela charitní
činnost svým vývojem, profesionalizací, organizačními
a strukturálními změnami, za nimiž stojí obrovské úsilí,
obětavost a péče jejích zakladatelů, tisíců pracovníků, dobrovolníků, příznivců i celé řady dárců. Stálou potřebnost
a hodnotu charitního díla dosvědčuje dosavadní působnost mnoha Charit na různých místech České republiky,
z nichž mnohé z nich si v letošním roce připomínají třicet
let od svého založení.

CÍL
A POSLÁNÍ
Cílem Charity je péče
o staré, opuštěné, chudé,
osoby nemocné a osoby se
zdravotním postižením, a
to bez rozdílu na jejich příslušnost k rase, národnosti
či náboženskému vyznání.
Posláním je pomoci všem
nejpotřebnějším lidem, kteří
se ocitli v těžké životní situaci, podporovat je, doprovázet
a motivovat tak, aby dokázali
využít svých vlastních schopností a sil. Posláním Charity
je svědčit o rovnosti a neopakovatelné hodnotě všech
lidí, a podporovat lidskou důstojnost a rozvoj osobnosti.

CHARITA
VE STŘEDOVĚKU
Již v období středověku
se aktivně podílely ve službě potřebným lidem především mužské a ženské řeholní řády a kongregace. O
dostatek stravy a ošacení pečovaly kláštery. Mezi klíčové
organizace pečující o chudé,
o nemocné, o osoby přestárlé či o pocestné patřily středověké hospitály. Při klášterech byly zřizovány zvláštní
hospice, které poskytovaly
péči, nocleh, občerstvení,
ošetření, hygienu a záchranu pocestným poutníkům.
Středověká
charitativní
péče se soustředila také na
další ohrožené společenské
skupiny, sirotky, zajatce
nebo otroky. V nalezincích
bylo poskytováno útočiště
pro dětské sirotky a nalezence. Charitní činnost patří
mezi klíčové pilíře a podstatu života církve. V duchu
blíženecké lásky odpovídali
křesťané svým způsobem

1989 došlo díky nadšení
a osobnímu nasazení charitních pracovníků k nové
obnově a rozvoji činnosti
Charity po vzoru prvních
zakladatelů. Opět vznikaly
diecézní a arcidiecézní Charity s vlastními stanovami a
právní subjektivitou. Zřizovány byly nové charitní organizace. Je budována nová
charitní struktura.

VÝROČÍ
ZALOŽENÍ
A OBNOVY
CHARIT
Více než sto let svého působení, bez vynuceného přerušení, by si připomínala Arcidiecézní charita Olomouc,
která byla obnovena v roce
1991. Jejím předchůdcem
byl Svaz československé
Charity v Olomouci (1922
– 1926). Vznik Charity
Olomouc, na svém počátku
zvané jako Oblastní charita
Olomouc, je datován ke dni
31. března 1992. V té době
převzala realizaci služby
Azylový dům pro muže, projektu Arcidiecézní charity
Olomouc. Třicáté výročí své
obnovy si v letošním roce
připomínají Charity na různých místech olomoucké Arcidiecéze.
Informace o činnostech
jednotlivých regionálních
Charit přineseme v některém z dalších vydání.
Naděžda Fraisová

Kolektiv pracovníků pečovatelské služby Charity Holešov.
života na Kristovu výzvu z
Janova evangelia: „Dal jsem
vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“

NARUŠENÍ
KONTINUITY,
ZÁNIK
A OBNOVA
ČINNOSTI
Oﬁciální činnost Charity
byla značně omezena v ob-

dobí 2. světové války. Ideologie nacistického rasismu
se neslučovala s křesťanskou myšlenkou o rovnosti
všech lidí, což se projevilo
také ve vztahu k nemocným, slabým a chudým lidem. Přestože květen 1945
přinesl obnovu charitní
služby, únor 1948 znamenal
konec činnosti Charity. Po
únoru 1948 byla kontinuita
Charity narušena obdobím
čtyřicetiletého totalitního
režimu. Ošetřovatelská a

zdravotní služba byla v roce
1951 administrativním zásahem zrušena a Charitě byla
odebrána veškerá činnost
s dětmi a mládeží, došlo k
úplné likvidaci sociální péče
o civilní osoby, stanice ošetřovatelské a zdravotní péče
přešly pod Československý
červený kříž. Charity byly
donuceny svoji veřejnou
činnost ukončit. V jejich péči
zůstali pouze duchovní vysokého věku, řádové sestry
a farní hospodyně. Po roce

Z MATRIKY
ÚMRTÍ
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František Gajdůšek, *1949,
Střílky
Vlasta Bučková, *1952,
Kroměříž
Josef Šiška, *1951, Kvasice
Hedvika Duchalíková,
*1937, Kroměříž
Květoslava Konečná, *1929,
Kroměříž
Marie Nesvadbová, *1928,
Hulín
Luisa Sumová,
*1933, Kroměříž
Anna Madejová, *1947,
Kroměříž
Josef Maděřič, *1934,
Kroměříž
Marie Andrýsková, *1936,
Rataje
Zdenka Hudečková, *1926,
Kroměříž

Libuše Ležáková, *1931,
Kroměříž
Jiří Sokola, *1954, Kroměříž
Vladimír Hlaváč, *1940,
Chropyně
Miroslav Rýdl,
*1950, Honětice
Emil Jasenčuk,
*1959, Skaštice
Ján Kardoš, *1945, Kroměříž
Marie Bubeníčková, *1948,
Kroměříž
Jaromír Netopil,
*1974, Kroměříž
Božena Remešová, *1931,
Kroměříž
Marie Zdráhalová, *1944,
Kroměříž
Květoslava Maulerová, *1923,
Kroměříž
Bohumíra Mišúnová, *1945,
Zborovice
Josef Jakeš, *1947, Kyselovice
Josef Kučera,
*1947, Kroměříž
Emília Burešová, *1939,
Luhačovice

Ivo Lechner, *1965, Kroměříž
Josef Gregor, *1942, Kojetín
Anna Váňová, *1931, Roštín
V seznamu jsou uvedeni jen
ti zemřelí, u nichž pozůstalí souhlasili
se zveřejněním v tisku.

SŇATKY
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Kristýna Hrabalová, Kroměříž
David Jaroš,
Bystřice pod Hostýnem
Karolína Kršková, Stará Ves
Tomáš Zapletalík, Stará Ves
Petra Mitričová, Kroměříž
Hynek Machala,
Bařice–Velké Těšany, část Bařice
Kateřina Musilová, Kroměříž
Ladislav Zolich, Karviná
Lucie Kochaníčková, Lubná
Jakub Škrabal, Soběsuky,
část Milovice

Veronika Sedláková, Kroměříž
Radim Vašíček, Zdounky,
část Těšánky
Adéla Fusseková, Kroměříž
Jaromír Bartončík, Zborovice
Vladimíra Malátková, Přerov
Simon Koryčan, Želatovice
Nikol Lada Čalová, Kroměříž
Jan Ryšavý, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni jen
ti snoubenci, kteří souhlasili
se zveřejněním v tisku.

NAROZENÍ

DODATEK
KVĚTEN 2022
Viktorie Košinová, Hulín

ČERVEN 2022
Tereza Polešovská, Hulín
Terezie Váňová, Držovice
Marek Válek, Jestřabí

Petra Bundzáková, Chropyně
Michael Řezáč, Zlobice
Sarah Blaško, Holešov
Julie Vymětalová, Skaštice
Nela Zaoralová,
Morkovice-Slížany, část Morkovice
Josefína Lučanová, Kroměříž
Oyuunmurun Saruul, Kroměříž
Jonáš Morong,
Holešov, část Všetuly
Viktorie Angelika Čuriová,
Kojetín
Marie Kubíková, Polkovice
Patrik Fic, Hulín
Lukáš Hrabal, Radslavice
David Ošlejšek, Hulín
Adéla Mihalová, Kostelany
Marcus Cetkovský, Morkovice-Slížany, část Morkovice
Jakub Kubík, Přerov

Diana Stančíková, Kroměříž
Jan Kučera, Újezdec
Sabina Žigová, Kojetín
Nikol Filáková, Litenčice
Šarlota Lázoková, Kojetín
Filip Krčmář, Zdounky
Filip Mrhálek, Roštín
Anna Zavadilová, Adamov
Mariana Jandová,
Prusinovice
Natálie Nakládalová,
Karolín
Meda Blešová, Kroměříž
Štěpán Ohera, Hulín
Adam Bastyan, Kroměříž
Matteo Blahák,
Slavkov u Brna
V seznamu jsou uvedeny ty děti,
u nichž rodiče souhlasili
se zveřejněním v tisku.

Město Kroměříž si dovoluje pozvat rodiče k vítání dětí
do života. Obřad se uskutečňuje v sobotu v obřadní síni
Městského úřadu v Kroměříži.
Rodiče se mohou domluvit na individuálním termínu jen
pro jednu rodinu nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání je určeno
pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži.
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 183,
případně také na tel. 573 321 180-2.

