Nadační fond Betlém nenarozeným
Leží na lůžku porodního oddělení a její oči směřují k malému bílému uzlíčku vedle ní.
Hlavou se jí honí tisíc myšlenek. Uteklo to tak rychle. Celých
devět měsíců čekala, že se otec malého pokladu k jejich
dítěti nakonec přihlásí. Nic. Ani jí neodpověděl
na esemesku, že se holčička už narodila.
Do porodu ji u sebe nechala známá Jitka,
ale teď netuší, co s ní bude, a má z toho strach.
Zoufale hledala i malinký podnájem, ale marně.
„Jestli nic neseženu, můžu o ni přijít“, víří jí hlavou
hrozná představa. „Snad aspoň vyjde ten azylový dům…“

20. října 2020
Vážený otče,
tímto příběhem s otevřeným koncem bychom Vás a Vaši farnost chtěli oslovit s vánoční
kampaní Štědrý dar pro betlémské děti. Kampaň pořádáme již šestým rokem v návaznosti na
čas adventu a Vánoc a jejím prostřednictvím seznamujeme veřejnost s naším Azylovým domem
pro těhotné ženy v tísni a získáváme prostředky na jeho provoz.
I dnes jsou mezi námi matky, které se ve svém těhotenství a mateřství ocitají osamocené,
v nouzi, bez podpory partnera a vztahového zázemí v rodině. Právě těmto matkám a jejich
dětem nabízíme v azylovém domě konkrétní pomoc. Mohou zde najít nejen ubytování,
materiální podporu, ale především lidské zázemí i odbornou pomoc při řešení své situace. Od
otevření azylového domu v roce 2008 jsme pomohli již 161 matkám a 216 dětem z celé České
republiky.
Dovolte nám, otče, abychom Vás požádali o Vaši podporu, bude-li to možné. Výtěžkem
kampaně z minulého roku, který byl tvořen především sbírkami farností, se letos podařilo
pokrýt náklady na dva měsíce provozu tohoto domu.
Srdečně Vám děkujeme za každý dar na tento účel. Společně tak můžeme rozdávat naději tam,
kde chybí…
S vděčností a prosbou o pomoc tomuto dílu
Marcela Holeňová
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