
roãník 5 ãíslo 10 prosinec 2016

Charitní linka dÛvûry
opût nonstop

Linka dÛvûry Blansko, která za rok
2015 pfiijala pfies tisíc pût set hovorÛ
funguje od 1. 10. 2016 opût v nepfietr-
Ïitém reÏimu. Na linku dÛvûry volají
lidé z celé âeské republiky. âasto se
nás volající ptali, jestli budeme opût
nonstop. Popisovali, Ïe zvlá‰tû v noãních hodi-
nách, kdy na nû pfiichází rÛzné úzkostné stavy,
se nemají kam obrátit. 

Noãní hovory jsou tro‰ku jiné
neÏ ve dne. V noci se více oteví-
rají témata víry, smyslu existence,
pfiíãiny utrpení. Témata, na která
neexistuje jedna správná odpo-
vûì, jak víme z na‰í praxe. Linka
dÛvûry poskytne prostor pro sdíle-
ní a nûkdy staãí svoje obavy
a smutky vyslovit nahlas a pojme-
novat. Doprovázení je jedním
z nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ pracovní-
kÛ na lince dÛvûry. Nejsou to po-
radci, soudci, ale doprovázející na
cestû a v situacích, které se ãasto
nedají fie‰it tady a teì. 

Podzimní adventní ãas ‰etfií
denním svûtlem a více prostoru
dostává tma, ze které se mohou
vynofiovat na‰e obavy. Nezasahuje
to pouze na‰i tûlesnou stránku, ale
i psychickou a duchovní. Proto
mÛÏe b˘t doprovázení moÏností,
jak projít tento ãas ne sám, ale
s nûk˘m. Potvrzují to na‰e zku‰e-
nosti i reakce lidí, ktefií na linku
dÛvûry zavolají. 

Díky dofinancování mÛÏeme
doprovázet kdykoli na ãísle 516
410 668 nebo 737 234 078. 

Miroslav DoleÏel, 
vedoucí Linky dÛvûry Blansko

PF 2017 
VáÏení a milí ãtenáfii ListÛ regionÛ,

dovolte mi podûkovat vám za va‰i pfiízeÀ v leto‰ním roce. 
VáÏím si toho, Ïe i v dne‰ní pomûrnû hektické dobû si najdete ãas, 

kter˘ strávíte s na‰ím periodikem.
Do nového roku 2017 vám v‰em pfieji hlavnû pevné zdraví,

protoÏe to je nejdÛleÏitûj‰í, 
pak tro‰ku ‰tûstíãka, lásky, pohodu a klid, aÈ se vám dafií 

jak v osobním, tak pracovním Ïivotû. 
A kdyÏ se zrovna nûãeho nebude dostávat, vûfite, Ïe bude zase líp.

Upfiímnû, Renata Kuncová Polická, vydavatelka
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