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Otče náš,
chléb náš vezdejší dej nám dnes

a odpusť nám, kdykoli jsme si brali ze společných darů víc, než jsme potřebovali.
Dovol nám, abychom ti pomohli nasytit hladovějící dobrými věcmi 

a nejenom drobky z našeho stolu.
Nauč nás, jak se rozdělit s potřebnými a nenechávat si vše pro sebe.

Naplň nás svou láskou, abychom mohli vykonat každé dobré dílo, 
které jsi pro nás připravil.

Naplň naše srdce soucitem s každým hladovějícím dítětem
a použij naše malé skutky lásky tak, 

aby už žádné dítě nikdy nehladovělo.

Amen

Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili. (Mt 25,40)
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„Modleme se, aby 
dobrovolnické a rozvojo-
vé organizace nacházely 
lidi ochotné zapojit se 
do péče o společné 
dobro a neustále hledaly 
nové způsoby spolupráce 
na mezinárodní úrovni.“ 
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Pročti si alespoň jedno 
svědectví misijního 
dobrovolníka na 
www.adopcenablizko.cz

Výzva

Mexiko
Více než 46 % obyvatel Mexika žije v chudobě, uvádí 
UNICEF. Téměř 53 milionů lidí nemá přístup ke vzdělání, 
zdravotní péči, dopravě a dokonce ani k těm nejzáklad-
nějším potřebám, jako je jídlo a přístřeší. Mládež v zemi 
čelí vyšší míře chudoby, která dosahuje více než 53 %, 
což představuje 20 milionů dětí a dospívajících, přičemž 
5 milionů z nich žije v extrémní chudobě. V Mexico 
City, hlavním městě země, chudí obyvatelé postrádají 
nezávadnou pitnou vodu i vodu k osobní hygieně. 
V regionu je vysoký počet trestných činů a násilí. 
Podle UNICEF žije v ulicích Mexico City téměř 240 000 
opuštěných dětí a až 90 % z nich čelilo sexuálnímu 
vykořisťování ze strany dospělých.

Zajímavost

Salesiánské programy v Mexiku slouží chudé a ohrožené 
mládeži a také migrantům, kteří do Mexika přišli přes 
mexicko-americkou hranici ze zemí Střední a Jižní Ameriky 
za lepším životem. Vzdělávání, výuka technických doved-
ností, snaha o rozvoj pracovní síly, budování zdravotních 
center a sociálně-sportovní programy, to vše má za cíl 
pomoci snížit chudobu a dát jimnaději na lepší budoucnost.

Co dělají salesiáni v Mexiku
•  provozují základní a střední školy •  učňovská střediska 
•  internáty pro děti a mladé bez domova •  potřebnáým 
zajišťují základní lidské sociální a zdravotní potřeby •  
posilují postavení dívek a žen prostřednictvím vzdělávání
•  vedou oratoře a nízkoprahové centra pro děti a mládež

„Opravdu se nespasíme sami. Musíme pochopit a vidět, 
že náš život závisí na životě druhých a že dobrota je 

nakažlivá. Být nablízku svým bratrům a sestrám nás činí 
lepšími, užitečnějšími a vstřícnějšími. A zároveň se naše 

společnost stává o něco životaschopnější.“ 
(Papež František)
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DOBROVOLNICTVÍ
Pravděpodobně jste již potkali člověka, který je v nouzi a žádá o pomoc. Možná jste viděli zprávy 
o lidech, kteří zůstali bezbranní po přírodních katastrofách. Možná chcete obejmout dítě, které je 
nemocné nebo opuštěné a možná také chcete chránit lesy před odlesňováním a řeky před znečiště-
ním... Odpovědí na podobné myšlenky a dobré úmysly může být právě dobrovolnictví, které dává příle-
žitost změnit život někoho jiného i toho svého. 

Co je dobrovolnictví
Definice popisují dobrovolnictví jako činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční 
odměnu. Častým typem dobrovolnictví bývá zapojení se do činnosti neziskové organizace (tzv. formální 
dobrovolnictví). Většina lidí však pomáhá spíše méně formálně, ať už jednotlivě nebo jako součást skupi-
ny. Tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik zabývajících se dobrovolnictvím.
O dobrovolnictví mluvíme i v případě, když člověk něco dobrovolně daruje jiným (peníze, věci, čas, úsilí). 
Důvody k dobrovolnictví bývají morální – potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit 
svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích atd. 
Časová náročnost dobrovolných činností je různá, odvrácenou stránkou je to, že někdy může dojít až 
k syndromu vyhoření.

Motivace

„Dobrovolničit“ je možné jak v zahraničí, tak u nás a už jen samotná příprava vyžaduje spoustu úsilí 
a odhodlání. Jedno je však potřeba určitě – správná motivace. Jaká je moje hlavní motivace – to je 
nejdůležitější otázka, kterou si každý musí položit. 
Být tu pro druhé, získávat zkušenosti a přátele na celý život... Důvody, proč pomáhat, mohou být různé, 
přesto by ale dobrovolnictví mělo být především charitativního rázu. Správný postoj a dobré promyšlení 
osobní motivace jsou nezbytným předpokladem toho, aby plody práce samotného dobrovolníka 
případně celé skupiny či organizace byly co nejhojnější.

Buďte připraveni vyměňovat si zkušenosti!

Jednou z hlavních myšlenek dobrovolné služby je vedle vzájemné pomoci i výměna zkušeností. Pro-
střednictvím přímého kontaktu s mnoha dalšími lidmi rozvíjíte svou schopnost analyzovat různé situace, 
ve kterých se nacházíte, a hledat pro ně nejlepší řešení. Mohou souviset s různými sociálními problémy, 
jako je chudoba, znevýhodnění a mnoho dalších.
Dobrovolnictví může dát příležitost pracovat v týmu s dalšími lidmi na důležitých věcech, naučit se 
mnoho nových věcí a být přínosem pro společnost. To vše obohacuje a dává naší existenci smysl.

Osobní rozvoj

Dobrovolnictví dává příležitost změnit nejen život někoho jiného, ale i svůj vlastní. Nashromážděním 
různých dojmů, zážitky a situací, které mohou být dost vzdálené našemu každodennímu životu, 
pomáhá významně rozšířit obzory. Pomáhá lépe poznat, jací doopravdy jsme.
Převzetí zodpovědnosti a nových úkolů, činí dobrovolníka nezávislejším a sebevědomějším. Později 
lze tyto a další získané dovednosti dobře využít ve své vlasti nebo všude tam, kde člověk žije.   
                  

                Buď připraven na dobrodružství, nové lidi a výzvy, které tě čekají.
                      Netrap, se pokud není v tvých silách pomoci obětem katastrof či dětem v nouzi, 

                              není možné pomoci  všem, ne každý si to může finančně nebo i časově dovolit. 
                        Pomáhej tak, jak ti dovolí tvá životní situace a tvé svědomí.

                       Buď především dobrým člověkem!

Informace o dobrovolnictví naleznete mimo jiné 
na stránkách www.adopcenablizko.cz – info
o školení a přípravě na zahraniční dobrovolnickou 
službu, dopisy dobrovolníků a mnoho dalšího.



Pokud dokážeš létat, létej pro ně...
Pokud dokážeš před někým plakat, plač s nimi...

Pokud dokážeš věřit, ukaž jim své sny...

Zkus se sehnout a dívat se z jejich výšky,
Zkus je nade vše milovat i s jejich chybami,

Zkus snést jim kousek modrého z nebe,
Možná stačí i čas, který jim dáš ze sebe.

Nauč se poslouchat, co říkají jejich oči,
Nauč se snášet všechna jejich bolestivá slova,
Nech, aby se vaše přátelství stalo něčím víc,

Než obyčejný slib od někoho zvenku.

Protože oni jsou těmi, kteří nás potřebují,
Protože oni vědí, že čas marní jejich lásku,

Protože oni cítí, kdo je má opravdu rád,
Vědí, že ty nebudeš jen krátkodobý kamarád.

Nikdy nezkoušej rozdávat co nemůžeš,
Nikdy neslibuji, protože zraníš dětské duše,

Nikdy nelži, tedy ne o jejich nadání,
Nevytvářej jim falešnou náději, že svět je přijímá.

Ty jsi tím, kdo jim má rozdávat lásku a pozornost,
Ty jsi tím, který u nich má stát v dobrém i ve zlém,

Nemáš se kárat a falešné naděje vkládat,
Máš jen přijít a dokázat jim, že záleží ti váš vztah stavět.

Nezačínej, pokud pochybuješ jestli to všechno dokážeš,
Nezačínej, pokud vidíš práci a ne poslání...

Buď dobrovolníkem, kterému na dětech záleží,
Buď jejich strážcem, který ochrání všechny jejich sny,

Buď společníkem, který si s nimi hraje i pláče,
Buď člověkem, kterého potřebují, dokud je svět nepřijme… 

Na křídlech lásky
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