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Milé sestry a milí bratři v Kristu, 

v první polovině letošního roku jsme se ocitli v situaci, jakou planeta ještě nezažila. Ochromena 

pouhým okem neviditelným virem zakusila nejdříve šok, pak procitnutí, chaos a později postupný 

návrat k „normálnímu“ životu. Strach z neznámého viru působícího dokonce smrt zachvátil i naši 

společnost, vyvolal nouzový stav. Většinu lidí přinutil zůstat doma, ale mnozí zůstat nemohli. 

Pozorovali jsme práci zdravotníků, hasičů, vojáků a dalších, kteří pracovali v první linii. Již méně se 

v médiích mluvilo o lidech pracujících v sociálních službách, a to nejenom v domovech pro seniory.  

V době nouzového stavu v první linii prokázali svoji statečnost a odvahu i pracovnice a pracovníci 

našich farních i oblastních Charit, kteří rovněž aktivně působili v první linii, vystaveni ohrožení 

zejména v prvních týdnech při obecné absenci dostatečného vybavení ochrannými pomůckami. 

Pečovali o seniory, lidi s postižením, bez domova, bez přístřeší, poskytovali odborné poradenství 

a psychickou podporu, šili roušky… Také jim i našim dobrovolníkům, dárcům a příznivcům patří velký 

dík.    

V červnu jsme měli přivítat u příležitosti 20. výročí projektu Adopce na dálku hosty z indických 

diecézí Belgaum a Bangalore. Pandemie neminula ani je, zvládají ji však daleko obtížněji než my, 

zejména v těch nejchudších rodinách, do kterých směřuje naše pomoc. Díky všem, kteří přispěli na 

mimořádnou sbírku, z ní jsme zaslali na potravinovou pomoc již přes 700 tisíc korun.  

Milé farnice a farníci, o příští neděli Vás chceme požádat o konkrétní pomoc ve formě finančního 

daru na podporu činnosti Diecézní katolické charity Hradec Králové, kterou tvoří síť farních 

a oblastních Charit poskytujících sociální a zdravotní služby ve více než 200 střediscích pomoci 

a realizujících i další projekty. Předem Vám děkuji za Vaši vstřícnost a štědrost, za podporu charitního 

díla, jenž je projevem žité víry v Toho, který je Láska. Seslal nám svého Syna, abychom ho následovali 

a kráčeli v Jeho stopách a žili v lásce, ve vzájemnosti.  

Přejeme Vám radostné léto v kruhu svých blízkých a Boží požehnání.  

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové 
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