Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám…
…aneb kterak hlucká mládež a její přátelé u starších Hlučanů i u nemocných lidí
koledovali

Protože předvánoční a vánoční čas přímo vybízí ke konání dobrých skutků, nenechali jsme se
zahanbit a vyrazili jsme hned dvakrát potěšit lidi a pokusit se rozdat alespoň trošku vánoční
pohody…
V sobotu 7. prosince jsme se už poněkolikáté vydali s Mikulášskou nadílkou do Domova pro
osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince. Služby tohoto domova jsou
poskytovány dětem a dospělým na celoročním pobytu a v týdenním stacionáři, přičemž
zařízení s kapacitou 63 lůžek je rozděleno do pěti oddělení s ohledem k náročnosti na
poskytování odborné zdravotní a ošetřovatelské péče.
Přivítala nás zde neskutečně přátelská atmosféra, krásné prostředí a nesmírně sympatičtí a
také spontánní lidé.
Strašení čertů nakonec nebylo ani potřeba - jak nám sestřičky potvrdily, všichni byli až na
malinkaté výjimky moc hodní, takže s námi do pekla nepustily nikoho. Naopak jsme si
vyslechli spoustu básniček a písniček, za které jsme za odměnu předali alespoň malé dárečky.
Druhou akcí byla již tradiční vánoční obchůzka po starších a nemocných Hlučanech. Letos se
uskutečnila již šestým rokem, a to v pátek 27. prosince.
Sešlo se nás asi 20 mladých lidí a dětí převážně z farnosti Hluk, přičemž jsme ve dvou
skupinkách během dopoledne obešli přibližně 50 domácností, kde jsme zazpívali,
zakoledovali, popřáli vše nejlepší do nového roku a předali dáreček od Ježíška, který nechali
dobří lidé během vánočních svátků u betléma v kostele, za což všem moc děkujeme!
Odpoledne jsme se poté společně s dramatickým kroužkem při ZŠ Hluk, pod vedením paní
učitelky Jackivové, vydali do charitního domu. Kromě zpěvu tak obyvatele domu čekal i živý
Betlém v podání těchto velmi šikovných dětí, kteří si zaslouží také jedno velké DÍKY! I zde
se tedy zpívalo, koledovalo, obdarovávalo, povídalo, vzpomínalo – zkrátka a jednoduše,
dobře nám tady bylo.
Toto mé krátké povídání ukončím slovy díků – díků, které patří všem ochotným koledníkům,
dárcům, dětem i jejich paní učitelce, i všem těm, kteří nám s důvěrou otevřeli dveře. Všem
jim, stejně tak jako i všem vám ostatním, bych chtěla popřát to, co nám babičky a dědečkové
přáli nejčastěji, a že to bylo přáno přímo ze srdce lidí, kteří opravdu ví, o čem mluví: „Hlavně,
hlavně to zdraví.“
A pokud byste se chtěli podívat na více fotek z těchto akcí, nebo se o nás chcete dozvědět
více, navštivte naše internetové stránky www.mladez-hluk.cz.
Alžběta Baroňová

