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Dobrý den Vám přeji, 

dovolte mi, abych vás pozval ke spolupráci na projektu, který je pro mě velmi důležitý a který ze

všech sil podporuji.  Jde o pomoc jihočeské organizaci Dítě v srdci při výstavbě pietního místa pro

předčasně  zemřelé  děti  během  těhotenství,  nebo  těsně  po  porodu  na  hřbitově  v Českých

Budějovicích.

Proč je to podle mě důležité? 

V životě přijdou situace, které nás zastaví a my nevíme, co dělat,  jak dál pokračovat. Kdy marně
hledáme světlo, ono nepřichází a my nevíme proč. Před svým vstupem do politiky jsem dlouhá léta
pracoval  jako terapeut.  A vím,  že jedním z  nejtěžších úkolů je  poskytnout lidem prostor,  aby se
dokázali  vyrovnat  se  svými  bolestmi  a  zraněními  a  překonat  je.  Je  jasné,  že  ztráta  toužebně
očekávaného dítěte patří mezi obrovské životní zkoušky i zkoušky manželského vztahu. Ale málo se
ví, že téměř každá šestá česká rodina má s touto bolestí osobní zkušenosti.

A proto, když se na mě obrátili lidé z organizace Dítě v srdci s návrhem, zda bych podpořil a zaštítil
jejich myšlenku, ani chvíli  jsem nezaváhal.  Jako křesťan jsem přesvědčený, že smrtí život zdaleka
nekončí. A právě v tu chvíli, kdy rodiny přicházejí o dítě, a často jde o ty ještě nenarozené, je důležité,
aby měly vedle sebe někoho, s  kým to mohou řešit  a  na koho se mohou v tak nepředstavitelně
těžkých chvílích s  důvěrou obrátit.  Připravované pietní  místo,  kde se mohou se svým miminkem
symbolicky rozloučit může být důležitým momentem v procesu jejich vyrovnávání se s jejich bolestí.

Výstavba pietního místa stojí 250 000 korun. Budete-li to považovat za vhodné, prosím podpořte
tuto myšlenku tím, že vyvěsíte přiložené plakáty na nástěnce ve vašem kostele nebo v jeho okolí,
popřípadě jej vložíte do vašeho farního časopisu (online verzi plakátu vám posílám e-mailem). Díky
tomu budou moci tento projekt podpořit i věřící ve vaší farnosti.

Díky moc za vaši službu a přínos k tomuto dobrému dílu.

Za sebe i za kolegy z organizace Dítě v srdci Vám srdečně děkuji a přeji vše dobré!

Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL
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