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Příloha č. 2

DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE ARCIDIECÉZNÍ CHARITY
OLOMOUC KE SBÍRCE NA CHARITU
Přečtěte laskavě při všech bohoslužbách tuto neděli, dne 29. října 2017.
Děkujeme Vám.

Bratři a sestry,
příští neděli 5. listopadu se bude v našich kostelích konat tradiční sbírka na Charitu.
Charitní dílo je podstatnou částí služby církve a je i přirozeným projevem osobní víry
každého křesťana. S pomocí Boží a Vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší
diecézi skutečně velkým a dobrým dílem církve. Není možné vyjmenovat všechny služby
a druhy pomoci, to by bylo na mnoho stran. Ale alespoň pro lepší představu – ve více než
200 registrovaných zdravotních a sociálních službách pomáháme ročně téměř třiceti tisícům
potřebných všech věkových kategorií, od seniorů a lidí s postižením, přes matky s dětmi, až
po lidi na okraji společnosti. Tuto pomoc zajišťuje na 1500 pracovníků a stovky dobrovolníků.
K zabezpečení takového díla je zapotřebí velké množství finančních prostředků, ročně
celkem více než 700 milionů korun a sbírka na Charitu je důležitou součástí. Především
tam, kde není možné získat prostředky jinou cestou.
Každý rok Vám trochu více představujeme jednu z mnoha činností. Letos bychom Vás
chtěli seznámit s tím, že Charita zasahuje i při mimořádných událostech. V posledních
třech letech řešila 27 takových situací. Pomáhala například lidem ve dvou případech při
lokálních povodních, patnáctkrát spolupracovala na pomoci lidem po požárech rodinných
domů, pětkrát pomáhala po havárii čí výbuchu v domě. Charita Uherský Brod významně
spolupracovala s Hasičským záchranným sborem při odstraňování následků výbuchu ve
Vrběticích.
Řada charitních pracovníků je speciálně proškolena pro zvládání pomoci v mimořádných
situacích i v rovině psychologické. Charity jsou zapojeny do Integrovaného záchranného
systému.
Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští neděli na Charitu, protože se bez
Vaší pomoci neobejdeme. Rádi bychom Vás povzbudili ke štědrosti heslem, které nás
oslovilo u našich přátel na Ukrajině: „Když bereš, naplňuješ ruku, když dáváš, naplňuješ
srdce.“
Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na Vás
pamatovat při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olomouc
v každé úterý v 7.30 hod.
Jménem Arcidiecézní charity a celého charitního díla
Mons. Bohumír Vitásek, prezident a Václav Keprt, ředitel

