
Zprávy z Farní charity Starý Knín 
 
 
      Vážení a milí spoluobčané, čas zase trochu popoběhl či spíše poskočil a je tu opět svátek 
Krista Krále v neděli 22. listopadu a s ním konec liturgického roku. A výhled na nový začátek 
– Advent 2015. (Zmíněný svátek je asi nesrozumitelný pro nezasvěceného. Byl zaveden 
v roce 1925 papežem Piem XI. Tehdy v Mexiku byly šílené poměry a tisíce lidí umírali před 
popravčími četami ateistického režimu, mnozí z nich s výkřikem Ať žije Kristus Král. Jinak 
svátek odkazuje k Bohu, kosmu, dějinám a jejich začátku i konci a k nitru člověka. Dnes po 
Paříži si možná začínáme uvědomovat, že v nadcházejících časech budeme potřebovat pevný 
bod života. To je to, co svátek nabízí.) 
 
      Pro ty, kteří o naší charitě mnoho nevědí, si dovoluji uvést kratičkou rekapitulaci. Začali 
jsme působit v roce 1993. Hlavní étos, který nás nese, je starost o staré lidi, aby i za okolností 
stáří mohli zůstávat doma a nemuseli nuceně odcházet do různých zařízení. Tento étos 
pramení z duchovní atmosféry kostela ve Starém Kníně i z postojů našich matek, ostatně 
tímto kostelem také formovaných. Tehdy jsme začali se zdravotní službou a následně sociální 
službou, přidali jsme azylový dům v Mokrovratech, půjčovnu rehabilitačních pomůcek a dnes 
klademe důraz také na pomoc rodinám v nouzi i těm rodinám, kterým se těžko žije. Ve 
středočeském kraji jsme roztroušeni od jižního Kladenska (Bratronice) až po Votice v devíti 
střediscích sociálních služeb. Jedno středisko máme také v Praze 6. Celkově máme asi 1000 
klientů a něco přes 100 zaměstnanců. 
 
      Jako každý rok jsme zoufale zápasili o dotace ve Středočeském kraji i v Praze. Dále 
zápasíme s VZP, která proplácí jen polovinu naší zdravotní práce, a také o rozšíření našeho 
teritoria, protože naše služby si žádají klienti na dalších územích. Jsou i radostnější zprávy. 
Zdá se že naše neveklovské středisko od 1. ledna převezme péči v domě s pečovatelskou 
službou v Neveklově. Začínáme budovat středisko ve Velkých Popovicích. Zatím jsme ve 
stadiu nesmělých začátků. Rozšiřujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Kromě 
Dobříše působíme v Hořovicích a nově také v Sedlčanech a Voticích. V Dobříši jsme za 
přispění úřadu práce vybudovali šicí dílnu, která poskytuje zaměstnání několika lidem. 
Zúčastníme se výzev ze strukturálních fondů, které právě začínají. Snad se nám podaří získat 
nějaký grant. Na základě prostředků z Tříkrálové sbírky se nám podařilo získat dalších cca 
300 000 Kč na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ze švýcarských fondů, takže 
budeme moci obměnit starý inventář půjčovny. Obdrželi jsme dar 10 000 USD na nákup 
automobilu pro oblast Neveklov-Votice náhradou za staré odepsané auto od Tchajpejské 
hospodářské a kulturní kanceláře v Praze (Tchajpej je hlavní město Republiky Taiwan). 
Předávací ceremoniál se bude konat před radnicí v Novém Kníně dne 10. prosince za 
přítomnosti pana velvyslance Lu a pana poslance Marka Bendy. Při psaní tohoto článečku mi 
přišla zpráva, že nadace ČEZ nám poskytne cca 160 000 Kč na vybavení a opravy Azylového 
domu v Mokrovratech. Takto se nám daří do širšího regionu přitahovat zdroje navíc 
k obvyklým dotacím. Organizačně jsme přispěli na přelomu roku k pobytu poutníků Taizé 
v Kníně a okolí. Podpořili jsme noc otevřených kostelů i františkovskou pouť začátkem října 
včetně koncertu Jaroslava Hutky. Opět jsme přečkali několik kontrol. Rádi vzpomínáme na 
červnovou návštěvu prezidenta ADCH P. Stanislava Gory. Podrobnosti o knínském středisku 
a jeho působení v Kníně a jeho nejbližším okolí snad někdy sdělí v tomto zpravodaji jeho 
vedoucí. 



 
      Chci poděkovat především našim klientům a jejich rodinám, protože od nich bereme sílu, 
když už dál nemůžeme. Dále chci poděkovat všem, kteří o nás dobře smýšlí a podpořili nás 
byť jen úsměvem. Je to pro nás důležité. Děkujeme všem dárcům a všem, kteří se za nás 
modlí. Děkujeme našemu panu faráři a všem duchovním správcům v oblastech, kde 
působíme. Děkujeme také všem nadřízeným.  Jsme vděčni za našeho milovaného arcibiskupa 
pana kardinála Dominika Duku. 
 
       Děkuji svým spolupracovníkům v přímé péči i jejich nadřízeným, administrativním 
pracovníkům i spolupracujícím odborníkům. Děkuji též účetní firmě.    
 
      Stále častěji ke mně jako řediteli doléhají zprávy, že do Azylového domu v Mokrovratech 
přicházejí klienti typu dvojice s dětmi vybavení jedinou taškou bez jakýchkoli prostředků 
a hladoví. Prosíme o podporu buď darem potravin nebo finančním darem. 
 
       Pro nadcházející advent přeji nám všem alespoň trochu času na klidné rozvažování 
o životě. Pro vánoční dobu přeji hluboké prožití přátelství s Bohem a následně zkrásnění 
manželských a rodinných i všech ostatních mezilidských vztahů. 
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