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Aktualno

Tijekom epidemije povećao se broj korisnika
Pučke kuhinje na Svetom Duhu
Ova Pučka kuhinja djeluje uz potporu Grada Zagreba, a topli obrok
godišnje je osiguran za više od 100 000 korisnika. 
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U sklopu Nedjelje zahvalnosti za plodove zemlje i Božja dobročinstva Pučka kuhinja na Svetom Duhu
organizirala je humanitarnu akciju prodaje samostanskog ajvara i druge zimnice kako bi prikupila sredstva za
svoje djelovanje. Prodajom zimnice prikuplja se novac za one u najvećoj potrebi, za sve obitelji i pojedince
pogođene potresom u Zagrebu.

– U ovim posebnim okolnostima organizirali smo Dan Pučke kuhinje, pa je i obilježavanje bilo drukčije. Za
posjetitelje koji su to htjeli, organizirali smo razgledavanje Pučke kuhinje i boravak u njoj, no ove godine to
nije bilo moguće, stoga smo napravili ovu akciju. Naime, u proteklom razdoblju pripremili smo zimnicu koju
smo ponudili svim zainteresiranima. Na ovaj način prikupljali smo sredstva za redovito djelovanje Pučke
kuhinje. U Pučku kuhinju dugi niz godina dolazili su isti korisnici, dio beskućnika i dio siromašnih u različitim
potrebama. Sada, uslijed potresa i pandemije, sve više dolaze i djeca i cijele obitelji, posebice oni koji su
ostali bez posla – naglasio je fra Vladimir Vidović, voditelj Pučke kuhinje.

Dodao je kako ova Pučka kuhinja djeluje uz potporu Grada Zagreba, a topli obrok godišnje je osiguran za više
od 100 000 korisnika. Govoreći o pripravljenoj zimnici, kazao je kako su ju ponajprije pripravile kuharice
Pučke kuhinje, ali i volonteri. Istaknuo je kako je ova akcija prodavanja, ali i sama priprema, vrlo zahtjevna, ali
na kraju je ipak vrlo lijep osjećaj.
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Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih
ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!
Još iz rubrike: Aktualno

– Imamo jasan cilj, a to je pomaganje onim ljudima koji su u potrebi. Bitno je naglasiti da se broj korisnika
povećao, dakle u odnosu na potres 22. ožujka i pandemiju. Boj korisnika povećan je za otprilike 20 %.
Povećanjem broja korisnika, naše su potrebe i puno veće, i u tome smislu ova akcija redovito doprinosi
djelovanju Pučke kuhinje na svetom Duhu – kazao je voditelj ove Pučke kuhinje.

Kad je riječ o pro�lu korisnika, fra Vladimir Vidović kazao je kako se u posljednje vrijeme to dosta mijenja.
Dodao je kako već dugi niz godina dolaze iste osobe, dio od njih su beskućnici, a dio čine siromašne osobe
različitih potreba.

– Sada, poslije potresa i uslijed pandemije, dolaze nažalost i nove obitelji. Često su to obitelji u kojima su
roditelji ostali bez posla, dakle očevi i majke. Kad se obraćaju, ovdje to su vrlo osjetljive teme, ljudi se često i
stide, neugodno im je. Nastojimo na neki način prije ili poslije ovoga redovitog dijela ljudima pripomoći kako
bi prije svega sačuvali ljudsko dostojanstvo. To je, nadam se, privremeno. Nadam se da će se situacija
poboljšati te da će ljudi imati zaposlenje i moći skrbiti sami o sebi – istaknuo je fra Vidović.

Napomenuo je kako sada dnevno podijele otprilike 400 obroka, te da topli obrok dijele svaki dan osim
nedjelje. Ističe kako kvaliteta tih obroka ovisi upravo o donacijama i dobročiniteljima.

– Mi u našem djelovanju imamo potporu Grada Zagreba, što je važno istaknuti, a s druge strane, potrebe su
ujedno i velike. U ovoj situaciji kao franjevci želimo prije svega poslati jasnu sliku – da sve ovo uvijek činimo
s ljubavlju te čovjeku u potrebi pružimo dostojanstvo ljudske osobe. Nije samo stvar u tome da se podijeli
hrana, nego da se pruži toplu riječ, osmijeh i razgovor, i to nekako uspijevamo postići uz Božju pomoć. Preko
rada volontera osjeti se upravo ta toplina zajedništva i obiteljskoga doma. Na kraju krajeva, ova institucija
zove se 'Dom sv. Antuna', tj. Pučka kuhinja pod zaštitom sv. Antuna Padovanskog – kazao je voditelj Vidović.

Vesna Lenčeš, volonterka Pučke kuhinje na Svetom Duhu, govoreći o tome kakve su obveze, kazala je da se
većina posla odnosi na posluživanje korisnika tijekom obroka te dijeljenje donacija. 

– Mnogim korisnicima mnogo znači kad im uz obrok udijelimo i pokoju lijepu riječ, te im pristupimo sa
smješkom i ljubavlju. Oni se tu također malo i druže, osjećaju se prihvaćenima, a ne kao da su odbačeni od
svih. Nažalost, neki se ljudi od njih skrivaju. Nitko im ne prilazi, a mi se trudimo da im tu ljubav zaista
pokažemo. Novi volonteri uvijek su dobrodošli, pogotovo tijekom tjedna – kazala je volonterka Vesna
Lenčeš.

Iz Pučke kuhinje na kraju pozivaju ne samo župljane ove župe sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu
nego i sve ljudi dobre volje, koji mogu pomoći, da podrže njihov rad osobnim dolaskom u Pučku kuhinju od 7
do 14 sati ili uplatom na žiroračun. Napominju da primaju sve oblike donacija, bilo u naturi ili u obliku hrane,
ali i novčane, a sve kako bi se za korisnike pripremili topli obroci.

Pomoći čovjeku u nevolji, gladnoga nahraniti i žednoga napojiti, znak je Kristove prisutnosti u ovom našem
vremenu te ujedno i dio franjevačkog identiteta. Svi smo mi pozvani biti oni koji imaju volje i ljubavi pomoći
svojim bližnjima.

 

***Članak je dio niza 'Položaj socijalno ugroženih skupina za vrijeme epidemije koronavirusa i nakon nje', a
objavljen je u sklopu projekta poticanja kvalitetnog novinarstva Agencije za elektroničke medije. Dopušteno
je prenošenje sadržaja uz objavu izvora i imena autora.***
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