Vážení přátelé,
jako každý rok přijdou i letos do nejtemnějších dnů v roce oslavy vánočních svátků. Jejich
součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, se kterým je v posledních letech spojena
Tříkrálová sbírka. Mnozí z Vás už si na ni zvykli a koledníci i dárci se na ni každý rok těší.
Všichni ale víme, jaká je v letošním roce situace, a nikdo neví, jaká bude situace a opatření
začátkem roku 2021. Proto jsem se rozhodla Tříkrálovou sbírku 2021 ve Studenci a okolních
obcích nekonat tradičním způsobem, ale dvěma jinými způsoby: do sbírky se můžete zapojit
buď on-line, nebo přispěním do kasičky umístěné v kostele ve Studenci a v Roztokách ve
dnech od 1. do 24. 1. 2021. Nebude to jistě plnohodnotná náhrada, věřím však, že je to za
dané situace nejlepší řešení s ohledem na zdraví koledníků i dárců.
A jak bude vypadat on-line koleda? Zvu všechny z Vás, kteří nebudete chtít zcela přijít o
zážitek z koledování, abyste symbolicky otevřeli dveře koledníkům prostřednictvím „videokoledy“ dostupné od začátku ledna 2021 na stránkách www.trikralovasbirka.cz. A pokud
budete chtít do sbírky on-line i přispět, prosím, pošlete příspěvek na účet Tříkrálové sbírky
66008822/0800 a jako variabilní symbol uveďte 77705025 (což je kód FCH Studenec).
Takové přispění do Tříkrálové sbírky bude jistě komplikovanější než obvykle, o to cennější
však Vaše dary budou. Nikdo nevíme, co přinese následující rok, jisté však je, že tento rok
výrazně přibylo lidí, kteří potřebují solidaritu ostatních, aby mohli dál důstojně žít. Váš
příspěvek je tak velmi cenný i vzhledem k mimořádné situaci, kterou jako společnost
procházíme. Opakovanou zkušeností charitních pracovníků je, že z problémů pomůže i
nevelká částka, pokud je možné ji potřebným poskytnout rychle. Předem Vám děkuji za
spolupráci a pomoc.
Výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně slouží na pomoc lidem v nouzi a krytí následků
mimořádných událostí (příspěvků vybraných v lednu 2020 bylo hojně využito pro pomoc
lidem, kteří se ocitli v neřešitelné situaci v souvislosti s pandemií nemoci covid-19), velká část
je využita pro potřeby místní charitní organizace (FCH Studenec za ni nakupuje pomůcky pro
špatně pohyblivé pacienty, v případě potřeby i jiný zdravotnický materiál). Jako každý rok
bude zaslán i příspěvek na humanitární projekty v Indii.
Věřím, že každý dar i každá modlitba za zdar společného dobrého díla přinese požehnání
všem dárcům i jejich domovům. Přeji nám všem, aby současná situace, která je těžká pro
každého jiným způsobem, vedla k obrodě naší společnosti, ne k jejímu většímu rozdělení a
pocitu bezvýchodnosti. Kéž jsou letošní Vánoce pro nás všechny připomínkou naděje –
budoucnost nikdo nezná, ale věříme, že Bůh se na tento svět narodil a neopouští ho.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021 prožitý ve zdraví za Farní charitu Studenec přeje
Heda Jiranová.
Pro více informací o naší organizaci navštivte náš web: www.studenec.charita.cz.

