Vážení příznivci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a Oblastní charity Rajhrad,
Děkujeme Vám jménem celé Oblastní charity Rajhrad i Diecézní charity Brno za důvěru, kterou
jste nám o této Tříkrálové sbírce opět projevili.
Jako již několik roků po sobě jdoucích, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek v 98
městech a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty 2 944 714 Kč,
což je o 260 000 Kč více než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v
celé brněnské diecézi. I když vykoledovaná částka není zdaleka jediným kritériem úspěšnosti
sbírky, je obrazem počtu účastníků a dárců, lze z ní odvodit i počet navštívených domácností a
rozdaných požehnání, a především veliká ochota Vás, dárců a spoluorganizátorů, pomáhat
potřebným lidem, kteří se v životě dostali do situace, ve které si již neporadí bez pomoci druhých.
Průběh a výsledky Tříkrálové sbírky jsou také zprávou o stavu lidských srdcí…. zprávou o stavu
nás všech. Zprávou o tom, že ač nám mnozí – většinová média, politické strany, možná i někteří
z našeho nejbližšího okolí – dávají svým chováním a postoji někdy hodně najevo, že
nejvýhodnější je starat se jen sám o sebe a svůj prospěch, pořád jsme schopni a chceme a
umíme se podívat i dál než za vlastní plot a pomoci tam, kde je to třeba. Každý tak, jak může a
umí.
Při rozvážení a svážení pokladniček a dokumentů jsme se opět potkali s mnohými z Vás, kteří
Tříkrálovou sbírku v obcích a farnostech organizujete, chodíte koledovat, šijete kostýmy pro
krále, počítáte výtěžek na úřadech, vytváříte koledníkům zázemí…a znovu nás uvádíte v úžas,
jak je vůbec možné, že se tolik lidí dokáže spojit tak neuvěřitelným způsobem na jednom
společném díle. Každoročně se do sbírky zapojují také nové obce a stoupá i počet kolednických
skupinek, letos jich vyšlo 502. Právě toto všechno je pro nás obrovským povzbuzením a také
velikým závazkem, abychom cíle této sbírky dovedli až do úplného konce, tedy k těm, ke kterým
se má konkrétní pomoc prostřednictvím sbírky dostat.
Děkujeme Vám. Za Vaši obětavost, nadšení, pomoc, příspěvky do sbírky, vše, co jste pro sbírku
udělali a o čem třeba ani nikdo neví.

Ing. Jaromír Bílý
ředitel Oblastní charity Rajhrad

Ing. Hana Bělehradová
koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad

