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V Praze dne 31. 3. 2020 

Vážení přátelé, spolupracovníci, dárci, dobrovolníci, 

velmi vás zdravím z Arcidiecézní charity Praha v této nelehké době, v době 
pandemie COVID-19. Přeji vám hodně sil, zdraví a Božího požehnání do dalších 
dnů. 

Rád bych vás informoval, že naše pomoc těm nejpotřebnějším v pražské 
arcidiecézi pokračuje i v této složité situaci. Již od začátku pandemie chráníme 
seniory v našich domovech – v Domově seniorů kardinála  Berana v Mukařově,   
v Domově  sv.  Václava  ve   Staré  Boleslavi,  v Domově  sv.  Rodiny   pro  lidi   
s mentálním postižením a v dalších. Pokračuje pečovatelská a ošetřovatelská 
služba pro seniory v jejich domácnostech. Pomáháme matkám s dětmi v tísni, 
lidem bez domova a těm, kdo se ocitají na okraji společnosti. Do pomoci se 
zapojuje celá síť Charit v pražské arcidiecézi. 

Obracím se na vás, kteří pomáháte – často dlouhodobě – v našich rozvojových 
projektech, jako je Česká nemocnice v Ugandě, ZŠ sv. Jana Nepomuckého a 
SOU sv. Karla Lwangy v Ugandě, Adopce na dálku® v Indii, Ugandě, Zambii, 
Bělorusku a v dalších zemích. 

Situace v těchto zemích není v tuto chvíli kritická, ale očekáváme zde velkou 
katastrofu v příštích měsících.  Jsem v kontaktu s celou naší misí v Ugandě a      
s panem arcibiskupem Cyprianem v Kampale, s biskupem Derekem v diecézi 
Belgaum, sestrou Marií Goretti v indickém Honavaru a  dalšími  partnery.  
Vyřizuji pozdravy, přejí vám všem pevné zdraví, modlí se za vás a i oni prosí o 
modlitby. Jsou si vědomí toho, že je čeká velmi složité  období.  V tuto  chvíli 
jsou kromě Běloruska učiněna ve všech „našich oblastech“ přísná opatření 
(zavřené školy, doprava, hranice apod.). Lidé nyní trpí více nedostatkem jídla 
než následkem pandemie, ta ještě nepřišla. V případě plného vypuknutí 
pandemie je zřejmé, že zdravotní systém v Ugandě, Indii, Zambii nebo  
Bělorusku je schopen pokrýt požadavky na péči pouze minimálně. 

Chtěl jsem vás v této souvislosti požádat o příspěvek na projekty,  které  
budeme realizovat v souvislosti s pandemií COVID-19. Matka Tereza říká: „To,  
co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady  něco 
chybělo.“ 

Uvědomujeme si, že kvůli pandemii se mohla vaše finanční situace značně 
zhoršit a můžete mít sami velké ekonomické starosti. Budeme vděční, když na 
nás vzpomenete modlitbou. Plánujeme financovat i „adoptované“ děti, jejichž 
dárce  nebude  schopen  v  podpoře  pokračovat.  Jak  bude   vypadat  situace   
v Africe a Indii, si nyní nedovedeme vůbec představit a možná, že se naše 
projekty z důvodu pandemie v budoucnu promění. Nová situace nabízí i 
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příležitost, abychom jako lidé prokázali solidaritu s těmi, kteří trpí, a abychom 
jim poskytli naši pomoc. 

Již minulý týden jsme zahájili práci na projektech zmírnění následků pandemie 
COVID19   v Ugandě   (zásobování   potravinami,   nákup   plicních   ventilátorů 
v ugandské nemocnici). Jsme také ve spojení s indickými partnery a rádi  
bychom pomohli. 

Pokud se rozhodnete přispět na projekty Arcidiecézní charity Praha, které jsou 
určeny na pomoc trpícím v souvislosti s pandemií COVID 19, můžete tak učinit 
platbou na účet 749011/5500. 

Variabilní symbol platby 1919 (Uganda, Indie, Zambie, Bělorusko) 
Variabilní symbol platby 1920 (ČR) 

Jako poděkování a povzbuzení posílám pozdrav od generálního vikáře a 
prezidenta Arcidiecézní charity Praha P. Jana Balíka 

Milí přátelé, 
děkuji vám za vytrvalost, za odvahu a za nasazení ve službě lásky, kterou v   
této  krizové době poskytujete mnoha lidem, a  zároveň většinou pečujete i o  
své blízké z vlastní rodiny. 

Zakoušíme křehkost a zranitelnost naší civilizace, která se ještě před pár týdny 
zdála neotřesitelná, aby se téměř ze dne na den propadla do  krize, jejíž konec  
je v nedohlednu. Museli jsme se oprostit od přílišného lpění na  hmotných  
věcech a uvědomili jsme si, jak důležité jsou mezilidské vztahy a skutky lásky. 
Přemýšlím o tom, zda lidé budou nyní více přemýšlet o smyslu života, o Bohu, 
který každého má rád. 

Přeji vám, abyste i v této vypjaté době zakusili pravdivost slov sv. Pavla: 
„Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28). 

Píšu vám nyní z karantény, protože jsem se setkal s panem biskupem Karlem 
Herbstem. Jsem rád, že mu lékaři už hodně pomohli a doufám, že dá Bůh a že  
se mezi nás vrátí. 

Každý den při mši svaté na vás na všechny pamatuji. 
P. Jan Balík 

 
Se srdečným pozdravem 

 

Ing. Bc. 
Digitálně podepsal Ing. 
Bc. Jaroslav Němec 
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