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„Buďme velkorysí“

Slovo na úvod
Krásný adventní čas,
nedávno jsem se setkal s výzvou
k velkorysosti. Je to ctnost, která
v běžném životě není až tak častá.
Přesto mohu na činnosti naší
Charity dosvědčit, že není výjimkou.
Příkladem je až neobvykle vysoká
štědrost návštěvníků supermarketů,
kteří nám přispěli do Národní
potravinové sbírky na konci listopadu. Vybrali jsme přes dvě tuny
potravin v celkové hodnotě přes 60
tis Kč! Podobně mě potěšil zájem
o výstavu fotografií lidí žijících na
ulici a ve vyloučených lokalitách,
kterou jsme pořádali ve zlínském
divadle.
K velkorysosti zcela jistě patří láska.
Kdybychom mluvili všelijak učeně,
ale byli bez lásky, jsme podle apoštola Pavla jenom „dunící zvon“. Jistě
platí, že nejvíce o nás vypoví naše
činy a skutky lásky. Jsem proto rád,

že jsme si mohli v přátelské atmosféře přiblížit 20 let fung ování
Azylového domu Samaritán pro
muže bez domova. Komplex služeb
Samaritán představuje systematickou pomoc lidem v obtížných
životních situacích. Z výsledků
práce je velmi dobře znát, že pomoc
účinně pomáhá právě tam, kde je
potřeba.
Buďme tedy velkorysí. Obzvláště
v době, kdy si připomínáme příchod
(advent) Ježíše Krista na svět. Ježíš
sloužil lidem se zvláštní intenzitou
a zájmem. Právě jeho si Bůh vyvolil
za svého Syna, a tím dal lidem naději,
pokoj a pravou lásku, která přerůstá
i hranice života. Boží štědrost
a velkorysost s námi lidmi budiž
nám tedy příkladem a vzorem do
dalších dní i naší práce.
Požehnaný vánoční čas!
Jiří Vlček, zástupce ředitele
Charity sv. Anežky Otrokovice
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Národní potravinová
sbírka v Tesco
a Makro Zlín

Posezení seniorů
Charitního domova
u harmoniky

Zahájen zimní provoz
Seďárny pro lidi bez
domova
Putování za dinosaury
do Vyškova z vašich
darů

Business days na
Univerzitě Tomáše Bati
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Slavnostní zahájení
vernisáže prof. J. Štreita
na téma
„lidí bez domova”

Oslava 20 let Azylového
domu Samaritán v rámci
Dne otevřených dveří

Děkujeme dárci Městu Otrokovice,
které nám dalo v roce 2015 dar na
akce Hliník pro Charitu, oslava 20
ti let Azylového domu Samaritán
a činnost sociální služby Dluhové
poradenství Samaritán. Za dar na
aktivity azylového domu pro rodiče
s dětmi v tísni Nový domov
Otrokovice děkujeme zapsanému
spolku Lidská pouta z Buchlovic.
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SBÍRKA

NA POM

OC UPRC

konto:
1

15-106

067029

HLÍKŮM

7/0100

VÁNOČNÍ SBÍRKA CUKROVÍ
v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích
a sv. Bartoloměje v Napajedlích
20. prosince, 4. neděle adventní
Charita sv. Anežky Otrokovice pořádá tradiční Vánoční
sbírku cukroví pro lidi bez domova.
Otevřme svá srdce těm, kteří trpí nouzí a podělme se s nimi
o trochu dobrého z našeho vánočního stolu.
Pokud budete chtít přispět, přineste cukroví v zavázaných
sáčcích.
Obsah sáčku cca 300g. Vaše dary budeme vybírat před každou
mší sv.

Děkujeme vám za vaši štědrost

„Hle zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel
- váš Mesiáš a Pán.”
Bible, Evangelium podle Lukáše, 2. kapitola, verše 10 a 11

Pokojné prožití nejen vánočních svátků,
ale i celého roku 2016 vám ze srdce přeje

Charita
Česká republika

I díky vám můžeme pomáhat, přidáte se také?
Zvolte např. trvalý příkaz v hodnotě 50,-Kč měsíčně na charitní účet
124 883 044/0300.
Nebo se napřed přijďte podívat…

Charita sv. Anežky Otrokovice
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
tel/fax: 577 112 031 577 112 032
e-mail: info@otrokovice.charita.cz
web: www.otrokovice.charita.cz
ředitel: Ing.Peter Kubala
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Podpořte pomoc potřebným

©Darujte na dobrou věc
©Zlepšete podmínky vašich
spoluobčanů

©Podpořte lidi ve vašem okolí
©Pravidelný příspěvek podpoří
mnohé

©Udělejte dobrý skutek

Výhody pro dárce
23 let zkušeností s prací pro
sociálně ohrožené a slabé
23 let součástí největšího
poskytovatele služeb Charity
České republiky
Vystavení darovací smlouvy
Možnost odečtu z daňového
základu
Transparentnost
Přijímáme finanční i věcné dary
Aktuální informace o dění v
Charitě na webu a na Facebooku
Zveřejnění dárce ve výroční
zprávě organizace a na webových stránkách
Možnost prohlídky zařízení a
kontaktu s personálem
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