Milí přátelé a příznivci charitního díla,
možná se Vám to bude zdát trochu předčasné, ale spolu s krátícími se dny a prodlužujícími se
večery se přiblížila i doba příprav konání Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou
akcí v naší zemi a v tom letošním roce vstoupila už do druhé desítky let své novodobé
existence. Vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se
ve městech a na vsích hrávaly hry o Třech králích. Představení vyprávěla příběh o mudrcích z
dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v Betlémě a předali mu své dary – zlato,
kadidlo a myrhu. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech, zpívaly
známou koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s
příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly nějakou tu sladkost a občas i pár drobných mincí
na přilepšenou. Tato tradice s nástupem totalitního režimu po roce 1948 postupně vymizela a
mohla být znovu oživena až po roce 1989, kdy díky České katolické Charitě dostala nový
rozměr solidarity s trpícími a potřebnými lidmi u nás i ve světě. A tak ve dnech 6. - 8. ledna
2012 budou opět skupinky tříkrálových koledníčků putovat v našich vesnicích od domu
k domu s radostným poselstvím Vánoc a přáním všeho dobrého do nového roku, ale i
s prosbou o finanční příspěvek pro všechny potřebné.
Domnívám se, že zcela jistě nebude na škodu trochu se poohlédnout za tím letošním rokem a
připomenout si celkovou výši vybraných finančních prostředků i jejich praktické využití.
Výtěžek letošní sbírky činil v Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov, která působí na území
sedmi obcí (od Hovězí až po Velké Karlovice), 516 494,- Kč. Z toho asi 37 procent se odvádí
na účet Charity Česká republika, kde jsou pak tyto finance poskytovány jako humanitární
pomoc v případě přírodních katastrof, epidemií, hladomoru či válečných konfliktů u nás i
v zahraničí, 5 procent je určeno pro krizové a havarijní situace charit v olomoucké arcidiecézi,
zatímco 58% procent z této částky je určeno přímo na realizaci projektů naší charity.
Takže na jaké konkrétní účely byly vámi darované peníze vynaloženy? Díky Vaší štědrosti se
Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově oblékl do nového kabátu v podobě nátěru
dřevěných obkladů, navíc zde byly provedeny bezbariérové úpravy sprchového koutu a mohla
být uhrazena část provozních nákladů. Další část finančních prostředků pak byla použita na
úpravy pronajatých prostor pro pracovníky terénních služeb v Karolince, nákup staršího auta
pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově a také přímou pomoc lidem v těžkých životních
situacích.
A jaké jsou záměry na využití výnosu nadcházející sbírky v roce 2012? Největší část se opět
týká zkvalitnění služeb, prostředí a péče pro seniory – jedná se o projekt ozelenění zahrady a
postavení altánu pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově, dále zakoupení nových
kompenzačních pomůcek pro naše klienty (polohovací postele, vozíky, chodítka atp.) a
samozřejmě chceme myslet i na ty, kteří se ocitnou v nenadálé kritické situaci a budou
potřebovat přímou materiální podporu.
Chtěli bychom vyjádřit velkou vděčnost jak dárcům, tak i všem koledníkům a lidem z řad
obětavých dobrovolníků, bez nichž by tuto akci nebylo možné vůbec uskutečnit. Zároveň se
obracíme na všechny, kdo by se chtěli zejména jako vedoucí skupinek do Tříkrálové sbírky
nově zapojit, aby kontaktovali její koordinátorku paní Janu Valentovou na tel. č. 571 451 548.
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