DUBEN 2019

Máme tu jaro a blížící se velikonoční svátky. Teplé slunečné počasí je jako stvořené pro
výlety s rodinou a také odpočinek.
Budeme rádi, když se i v tomto nejkrásnějším ročním období zastavíte a najdete čas na
přečtení našeho „Občasníku“. Najdete v něm souhrn zajímavých událostí z našeho
střediska za uplynulé čtyři měsíce a také přehled akcí, které nás teprve čekají.

1. BUDUJEME KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU
Hned v prvním dubnovém týdnu přijeli do našeho střediska pracovníci jaroměřické firmy GSTAV
spolu s bagry a nákladními auty, aby se pustili do budování kanalizační přípojky k budově
střediska. Tato rozsáhlá akce byla naplánována již od podzimu loňského roku. Během ní bude
nově vybudována kanalizační přípojka, která bude napojena na již vybudovanou oddílnou stoku
splaškové kanalizace před budovou střediska. Na ni bude napojen vnitřní rozvod, který je
vyveden do revizní šachty.
Všechny práce včetně úpravy trávníku v místě výkopových prací by měly být hotovy do poloviny
května.

2. NAŠE KAPLE JIŽ NENÍ „HLUCHÁ“
Čtrnácti novými sluchátky, dataprojektorem, plátnem a dvěma bezdrátovými mikrofony byla
vybavena naše kaple. Tato úžasná věc se podařila hlavně díky podpořenému grantu
„Hluchá kaple“, kterým jsme se na konci loňského roku ucházeli o podporu v rámci grantové
výzvy diakonických rozvojových projektů. Na tento projekt jsme získali celkem 71 110 Kč.
Dalších deset sluchátek jsme získali v polovině loňského roku z finančního příspěvku
Lékárny Dr. Max ve výši 40 tis. Kč. Jsme za tyto finanční prostředky velmi vděčni, protože
v naší kapli probíhají denně bohoslužby, mše svaté a různá ekumenická setkání a koncerty
a bez kvalitních sluchátek by se v podstatě nemohla uskutečnit. Kapli totiž navštěvují hlavně
klienti, kteří mají ve většině případů potíže se sluchem. Stávající sluchátka byla již velmi
stará a nešlo je opravit. Nová již slouží k plné spokojenosti všech uživatelů.

3. VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ
FARÁŘKY
TŘEBÍČSKÉHO FARNÍHO SBORU

PARTNERSKÉHO

…spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“
(Janovo evangelium 1,29)
Proč lidé pečou k Velikonocům beránka? – Protože na jaře rodí krásná malá jehňátka – a také
zajíčci a kuřátka (jak je známe ovšem spíš v čokoládové podobě ze supermarketů než živá
z přírody…)?
Beránek však připomíná něco jiného – nebyl původně z cukru a piškoty – bylo zabíjeno živé
zvíře a pečeno pro zvláštní hostinu. Poprvé kdysi dávno v Egyptě – v rodinách izraelských
otroků – tu poslední noc, než se stali opět svobodnými.
Proto když o mnoho generací později kázal Jan Křtitel, židé mu rozuměli – obraz beránka jim
byl srozumitelný. V Egyptě jeho krev chránila jejich život. V chrámě pak byl obětován za hříchy
všeho lidu. Bylo to obětní zvíře, které umíralo zástupně za ně. Ale dosud beránka vždy obětoval
člověk – musel ho vyhledat, chovat, připravit, přinášet k oběti na usmíření za svůj hřích. A
znovu a znovu.
Ale teď se právě děje něco nového a o tom Jan káže: toto je Beránek boží – toho opatři, najde
si Bůh sám. Žádný z nás ani všichni dohromady jsme si s hříchem poradit a vypořádat se
nemohli. – Bůh se o to postaral sám, obětí tohoto Beránka. Tento Beránek „snímá hřích světa“
= napravuje, obnovuje, dává naději, vysvobozuje a zachraňuje, miluje a chápe.
Zdá se vám to smutné? – Ano, byla to hrozně smutná událost – když umíral nevinný, bezbranný
Beránek – za všechny darebáky, zrádce, nevěrníky, ano i vrahy.
A také za nás, kteří se nedokážeme nikdy sami osvobodit od zlých myšlenek a strachu o sebe,
svých dluhů vůči jiným, často těm nejbližším, své touhy mít se jen dobře, i když kvůli tomu třeba
trpí celá příroda – abychom už za to všecko nemuseli platit a být trestáni.
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Trest přijal ten Beránek – a Bůh přijal jeho oběť a učinil jej vítězem nad tím vším. Ježíš byl
vzkříšen, život zvítězil nad smrtí. Takže se ty Velikonoce přece jen k jaru a obnově života hodí.
Máme co slavit! – díky Bohu!

4. PŘEHLED

NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
V PROSINCI 2018 – BŘEZNU 2019

UDÁLOSTÍ

VE

STŘEDISKU

V PROSINCI 2018:
-

-

-

Ve čtvrtek 6. prosince navštívil naše klienty Mikuláš, anděl a čert a předal jim balíčky
s dobrotami.
Během celého měsíce prosince přicházely vánoční dárky pro naše seniory v rámci projektu
„Ježíškova vnoučata“.
V sobotu 9. prosince se uskutečnilo již V. Adventní setkání klientů a jejich rodin v prostorách
střediska. Během tohoto krásného odpoledne si všichni mohli zazpívat vánoční písně a
koledy s dětmi z myslibořické školy, vytvořit zajímavou vánoční dekoraci či vyslechnout si
koncert partnerského třebíčského farního sboru v kapli.
13. prosince jsme prodávali výrobky našich klientů na tradičních vánočních trzích v nedaleké
Jaderné elektrárně Dukovany.
Firma K2 elektroservis nám věnovala 5 kvalitních rychlovarných konvic a čistící prášek, vše
v hodnotě více než 9 tis. Kč.
13. prosince navštívily v odpoledních hodinách naše klienty děti z nedalekého Dětského
domova v Hrotovicích s vánočním pásmem písniček a scének.
16. prosince potěšil svým vystoupením klienty martínkovský pěvecký sbor Jordán se svým
pásmem vánočních písní.
Na 24. prosince si připravily děti z farního sboru Třebíč pro všechny naše klienty již tradiční
„Vánoční hru“.
Na Štědrý den obdrželi všichni naši klienti dárek od neznámých dárců v rámci projektu
„Krabice od bot“, který organizovala spřátelená Diakonie Brno. Všem dárcům i
organizátorům patří náš velký dík, protože na Štědrý den udělali takto radost 149 našim
klientům.
V pondělí 31. prosince jsme všichni společně oslavili Silvestra.

V LEDNU:
-

29. ledna se v naší kapli uskutečnila ekumenická bohoslužba.
Během zimních měsíců probíhala 1x týdně společná tvoření klientů a dětí ze školy
v keramické dílně. Během nich vznikaly krásné výrobky, které nyní slouží jako drobné
dekorace na chodbách i na pokojích klientů.

V ÚNORU:
-

1. února jsme uspořádali pro naše klienty, zaměstnance a příznivce tradiční ples.
Město Jaroměřice nad Rokytnou nám schválilo dotaci ve výši 70 tis. Kč na zakoupení
koupelnového nábytku.
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-

-

7. února přišly našim klientům zazpívat děti z myslibořické školy.
13. února si na své přišli všichni milovníci deskových her. Připravili jsme pro ně turnaj v
„Člověče, nezlob se“. Vítězové, i ti co právě nevyhráli, si na konci mohli pochutnat na
výborném dortu, který upekla jedna z našich šikovných pečovatelek.
Obec Dukovany podpořila částkou 20 tis. Kč naši žádost o finanční prostředky na
vybudování kanalizační přípojky k budově střediska.

V BŘEZNU:
-

-

Město Třebíč nám v rámci dotačního řízení věnovalo 20 tis. Kč na vybudování nové
kanalizační přípojky k budově střediska.
Na 5. března jsme pro naše klienty připravili maškarní karneval se spoustou zajímavých
masek, hudbou a občerstvením.
Kraj Vysočina nám věnoval 204 tis. Kč na podporu dobrovolnictví.
Firma Altreva Třebíč nám darovala pracovní oděvy pro naše zaměstnance.
V grantovém řízení VDV Olgy Havlové jsme získali 50 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců
v oblasti paliativní péče.
Ve středu 27. března bylo splněno jedno z posledních přání v rámci projektu „Ježíškova
vnoučata“. Pro naše klienty zahrála cimbálová hudba Majerán z Blanska. Finanční
prostředky na tuto akci nám věnovala dárkyně z Třeště. Moc děkujeme!
Město Hrotovice nám věnovalo 10 tis. Kč na zakoupení nádobí na jednotlivé kuchyňky.

5. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
-

7. května od 14 hod slavnostní zakončení projektu „Jedeme v tom společně“ spolu
s oslavou narozenin.
12. května se od 15.30 hod v kapli uskuteční koncert martínkovského pěveckého sboru
Jordán ke Dni matek.
14. května od 14 hod zazpívá v naší kapli ivančický pěvecký sbor Bádule
Na 15. května od 12.30 hod připravujeme setkání bývalých zaměstnanců střediska.
16. června se uskuteční již XI. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, na kterém
zahraje dechová hudba Pálavanka ze Staroviček a vystoupí martínkovský krojovaný soubor
Džbánek se svým pásmem horáckých tanců. Výtěžek koncertu bude věnován na zakoupení
mobilního koupacího lůžka.

NA VŠECHNY TYTO AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVEME!
6. PODPOŘTE NÁS!
Pokud nás budete chtít podpořit svým darem, můžete tak nově učinit díky tlačítku na našem
webu CHCI POMOCI. I nadále však můžete zasílat dary přímo na náš účet 8500008080/7940
nebo přinést do pokladny střediska. V současné době chceme zakoupit mobilní koupací lůžko
pro ležící klienty a i nadále shromažďujeme finanční prostředky na vybudování kanalizační
přípojky k budově střediska, která se právě realizuje
Na Váš dar vystavíme darovací smlouvu a také potvrzení o přijetí daru, které si můžete odečíst
z daní. Poradíme Vám také na tel. č. 568 834 955 nebo e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz
Děkujeme!
7. PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ A KLIDNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY!
!
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