Slyšte, slyšte: „Společně lámeme rekordy a pomáháme více než kdy dříve.“
Dobrovolníci charity Česká republika děkují všem, kdo se zúčastnili 21. ročníku Tříkrálové
sbírky. Celý projekt sbírky v našem mikroregionu Vodňanska a Bavorovska, organizace
a dobrovolnická činnost, je výsledkem skvělé týmové práce mnoha zúčastněných – a to
stálých dobrovolníků, ale i nově zapojených dobrovolníků a subjektů jako jsou Městské
Kulturní středisko Vodňany, Městská knihovna Vodňany, Česká pošta a nová místa pro statické
kasičky. Máme radost, že se k naší přátelské skupině přidávají nové tváře a rádi uvítáme další
dobrovolníky, které by naplňovalo společně s námi smysluplně pomáhat. I malá pomoc každého
jednotlivce dokáže usnadnit a zkvalitnit život mnoha lidem v nouzi.
Po loňské odmlce a obecně nelehké době si nadmíru vážíme štědrých finančních darů, které v součtu
vynesly částku neuvěřitelných 362 820,- Kč (pro představu je to o cca 80tis Kč více než v roce
2020 a historicky nejvyšší vybraná částka v našem mikroregionu). Díky Vám můžeme poskytnout
pomoc tam, kam vždy v našem regionu směřovala – klientům Hospice sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty Strakonice, Domova Žlutý Petrklíč na Lomci,
pro terapeutickou dílnu v Domově sv. Linharta v Chelčicích, pro Občanskou poradnu Charity
ve Vodňanech a pro přímou pomoc lidem v nouzi. Na všechny tyto projekty se do naší farnosti vrátí
65 % z vybrané částky.
Z letošní sbírky naplněné mnoha milými setkáními máme opravdu velikou radost a pro příští ročníky
nás motivuje skvělý pocit z vlídného přijetí a obdarování. Dobré skutky malých prokřehlých koledníčků
prozářili životy těch, s nimiž se setkali. Ať nás tříkrálové požehnání a přání „štěstí, zdraví a dlouhých
let“ provází celým tímto rokem a přinese dobro a pokoj všem lidem.
A DĚKUJEME ZA DŮVĚRU, PODPORU A OTEVŘENOST!
O pomoc v nouzi je možné žádat přes:
Občanská poradna Charity v ul. Jiráskova 116, Vodňany, tel. 731402996
Marie Horáková, tel. 731974731; Renata Tenderová, tel. 724558449;
Lenka Ebelová, tel. 728073560
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