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události v Charitě sv. Anežky Otrokovice

k základním kamenům evropské
kultury. Co tedy víte o Ježíši? Zkuste
třeba navštívit novou divadelní hru
INRI (dozvíte se mj. co je to za
zkratku) a znovu prožít v novém
hávu Ježíšův příběh.

Slovo na úvod
Vážení čtenáři,
v novém roce se více než kdy jindy
objevuje chuť dělat věci jinak.
V tomto duchu formulujeme svá
předsevzetí. Motivace však obvykle
dlouho nevydrží. Myslím, že proto,
že nám uniká jedno potřebné.
Mluvil o něm už Komenský.
Důležité je zamýšlet se spíše nad
tím, co je pro nás podstatné, co
formuje naše životy, co má trvalou
hodnotu a co jednoduše „má smysl“
v dlouhodobé perspektivě.

A co se děje v Charitě v Otrokovicích? Od ledna 2016 jsme pro vás
připravili novou verzi webových
stránek. Název zůstává stejný
„www.otrokovice.charita.cz", nově
však najdete moderní design,
sofistikované rozhraní a řadu
informací, a to nejen z naší Charity.
Nový web je totiž součástí sítě webů
všech charit v České republice. Na
web se jednoduše dostanete proklikem na uvedené obrázky z našich
akcí, o kterých bychom vás tímto
způsobem rádi informovali. Buďte
s námi ve spojení.
Přeji vám vše dobré v roce 2016
Jiří Vlček, zástupce ředitele
Charity sv. Anežky Otrokovice

Takovou zvěst se vám snažili přinést
skupinky třech králů začátkem ledna
a promýšlet ji můžeme zejména
o Velikonocích a postní době, která
právě probíhá. Poselství Ježíše
Krista o Velikonocích (myšlena jeho
smrt a následně vzkříšení) je sice
zejména věcí osobní víry každého
z nás, ale povědomí o něm patří
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Události v Charitě
sv. Anežky Otrokovice
Tříkrálová sbírka opět úspěšná

klikněte na obrázek

Senioři oslavili Fašank (masopust)

klikněte na obrázek
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Nové číslo časopisu
Smolíček
pro děti a rodiče

klikněte na obrázek

Duškovy
„Čtyři dohody”
přispěly našim
klientům bez domova

klikněte na obrázek

Vánoční dílna Terénní
služby rodinám
s dětmi

klikněte na obrázek
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Požehnané Velikonoce vám přeje
Charita sv. Anežky Otrokovice

…ať nepromarníme
největší LÁSKU, kterou
nám Pán JEŽÍŠ KRISTUS
dává, ať mu uděláme
místo v našem v srdci, tak
jak On nás má v srdci
probodeném, a připravuje
nám místo vedle našeho
společného Otce.

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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Výhody pro dárce

ź 23 let zkušeností s prací pro
sociálně ohrožené a slabé

ź 23 let součástí největšího poskytovatele služeb Charity ČR

ź Vystavení darovací smlouvy
ź Možnost odečtu z daňového
základu
Podpořte pomoc potřebným

© Darujte na dobrou věc
© Zlepšete podmínky vašich
spoluobčanů

© Podpořte lidi ve vašem okolí
© Pravidelný příspěvek podpoří
mnohé

© Udělejte dobrý skutek

ź Transparentnost
ź Přijímáme finanční i věcné dary
ź Aktuální informace o dění
v Charitě na webu a na
Facebooku

ź Zveřejnění dárce ve výroční
zprávě organizace a na webových
stránkách

ź Možnost prohlídky zařízení a
kontaktu s personálem
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