
Téma: NAŠE CHARITA 

 

1. Co znamená latinské slovo „caritas“? 

Boží úsměv – milosrdná láska – Církev v akci 

2. Kde najdeme nejbližší sídlo Charity – dobročinná organizace zřízená diecézním biskupem? 

Přerov – Kojetín – Předmostí  

Pozn. Kojetínská charitní zařízení spadají od 1. 1. 2023 pod Charitu Přerov se sídlem na Šířavě. Toto 

sídlo se v budoucnu přesune na faru do Předmostí, která ovšem napřed musí projít rekonstrukcí.      

3. Ke komu dojíždějí charitní pečovatelky? 

 dětem a mládeži se vzdělávacími problémy – seniorům se sníženou schopností péče o vlastní osobu         

a domácnost – pacientům, kteří potřebují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí  

 Pozn. Přestože Charita jako pomáhající instituce zajišťuje i zdravotní ošetřovatelské služby předepsané 

lékařem včetně domácí hospicové péče, výrazem „pečovatelky“ se označují sestry bez zdravotnického 

vzdělání, které mají dle přání rodiny nesamostatného klienta za úkol pomoc s úklidem, osobní hygienou, 

oblékáním, dovozem jídla apod. 

4. Která z následujících služeb nepatří do činnosti Charity Přerov? 

občanská poradna a poradna pro dlužníky – romské komunitní centrum – azylový dům pro bezdomovce 

Pozn. V Přerově mají lidé bez domova k dispozici charitní nízkoprahové centrum Lorenzo, zatímco 

azylový dům nabízí především nouzové ubytování. Ve spolupráci s magistrátem Přerov je v případě 

mrazivého počasí v centru Lorenzo otevřena pro bezdomovce alespoň vytopená „sedárna“.  

5. Jaká je maximální doba nouzového ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi Kojetín? 

6 měsíců – 12 měsíců – 18 měsíců 

6. Kolik zaměstnanců aktuálně pracuje ve službách Charity Česká republika? 

asi 2.800 – asi 5.800 – asi 8.800 

7) O kolik se letos meziročně zvýšil celostátní výtěžek Tříkrálové sbírky? 

asi 21 milionů – asi 81 milionů – asi 51 milionů   

Pozn. Celková vybraná částka letos činila 162 522 250,- Kč. Pro srovnání nárůst mezi lety 2020 a 2022 

byl pouze 8 milionů. V roce 2021 platil zákaz koledování a lidé přispívali pouze on-line nebo na úřadech, 

v obchodech a kostelích. Rozdíl mezi lety 2021 a 2023 tak činí právě 81 milionů. 

8) Do kterého období spadá počátek svazové organizace budoucí Katolické charity na našem území? 

období konce 1. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska – období hospodářské krize na přelomu 

20. a 30. let minulého století – období osvobození od nacismu v roce 1945         

Pozn. Na Moravě se odkazujeme na zakladatelský počin arcibiskupa A. C. Stojana (Olomouc 1922), 

zatímco v Praze bylo rozdrobené charitní dílo centralizováno o čtyři roky dřív (1918). 



9) Jak se jmenuje osobnost ze 17. století, která stojí u zrodu moderního charitního díla v Evropě? 

Giuseppe Moscatti – Jana de Chantal – Vincenc z Pauly         

Pozn. Svatý Vincenc z Pauly je mimo jiné zakladatelem řeholní společnosti sester Vincentek, které 

v Kroměříži provozují vlastní léčebnu pro dlouhodobě nemocné. 

10) Ve které zemi působí největší z 5 stálých misí Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 

Charity ČR?  

Zambie – Mongolsko – Irák             

Pozn. Kromě třech zmíněných států se v pětici stálých misí zahraniční pomoci Charity ČR objevuje ještě 

Gruzie a Moldavsko. Stálá mise v Zambii čítá okolo 200 zaměstnanců. 

 

VŠEM ON-LINE HRÁČŮM, KTEŘÍ PŘI KONTROLE SVÝCH ODPOVĚDÍ DOŠLI AŽ SEM.  

UPŘÍMNĚ BLAHOPŘEJEME. 

NEJBLIŽŠÍ KOLO FARNÍ KVÍZOVÉ LIGY MŮŽETE PROŽÍT OSOBNĚ 

NA FAŘE V BRODKU V NEDĚLI 12. 3. 2023 OD 17:00 

TĚŠÍME SE NA VÁS.       

 


