
Pojďme společně podpořit zdravotníky z Ústřední vojenské nemocnice! 

Milí bratři a sestry,  

všichni prožíváme v posledním roce něco nového a mnohdy obtížného. Při první vlně uzávěr jsme 
podporovali mnoho dobrých aktivit, ale jak čas běží, podpora potřebných mizí z dohledu. Proto jsme 
se rozhodli připomenout zdravotníkům, že nám není lhostejné, v jakých podmínkách musí pracovat a 
jak jejich úsilí mnohdy neporazí malého nepřítele. Pro tuto akci jsme si zvolili covidová oddělení 
v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 6, Střešovicích, na která chceme doručit balíčky pro každého 
pracovníka na těchto pracovištích. Celkově se jedná o 290 osob v menší variantě (veškerý personál 
oddělení ARO a JIP), resp. o 434 osob v širší variantě (všichni pracovníci všech covidových jednotek). 

Jak se můžete, chcete-li, připojit k této aktivitě i vy? 

1) „Nemám čas, rád přispěji penězi.“ 

Ano, lze: 
- přinést hotovost do sakristie, kde bude připravena označená kasička, 
- příspěvek poslat na účet duchovní správy č. 331341061/0100, platbou označenou v.s. 3002. 

Za tyto prostředky nakoupíme do chystaných balíčků něco na zpestření, co nezískáme z věcných 
příspěvků. 

2) „Chci něco zakoupit a donést.“ 

Ano, tato účast má svá pravidla – tentokrát žádné domácí výrobky! 

Něco sladkého či slaného v originálním balení (sušenky, oříšky, tyčinky müsli - stačí okolo 100g), 
čaje (raději v sáčcích, než sypaný), trvanlivější ovoce (nejlépe sušené) … 

A přineste to do kostela. 

3) „Nemám peněz nazbyt, ale nějak bych chtěl přispět.“ 

I na toto máme řešení: Napište dopis, pohled, přání, děti mohou namalovat obrázek do formátu 
max. A4 … a pak přineste do kostela. 

4) „Nejsem žádný spisovatel a rád pomohu jinak.“ 

Děkujeme, přijďte nám pomoci balit balíčky. 

5) „Necítím se na žádnou aktivitu.“ 

Podpořte modlitbou! 

POZOR! Akce je časově omezena! Máte na to pouze týden!  

Nosit finanční a věcné příspěvky do kostela (do sakristie) lze pouze v době před či po mších (nelze 
nechávat přede dveřmi ani v předsíni chrámové). 

V neděli 28. 3. v podvečer (kolem 18. hodiny) vše zabalíme a během týdne doručíme do nemocnice, 
kde už o naší akci vědí a doručí balíčky na jednotlivá covidová oddělení. 

 

Vážíme si jakékoli podpory a děkujeme za Vaše zapojení ! 

V případě, že se ještě chcete poradit, co můžete nabídnout, či jak pomoci, zavolejte nám. 

Pastorační rada při kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích 
Praha 6, Kolejní 676/4 

Kontaktní osoby:  Katka Janečková 606 424 711 (prosím volat až po 17. hodině) 
Hanka Rakovská 777 176 212 
Andrea Vyskočilová 775 141 829 


