
 

KOLEDA PŘINESLA RADOST A PLNO DOBRÝCH SKUTKŮ 

   Začátkem ledna tři králové opět rozdávali radost a koledovali naživo ve všech našich oblastech. Charity hledaly 
koledníky i průvodce do poslední chvíle kvůli chřipkové epidemii, ale nakonec se podařilo k vašim domovům 
vypravit přes čtyři tisíce skupinek v celé naší diecézi. Tříkrálová sbírka přinesla také spoustu milých setkání napříč 
všemi generacemi a požehnání. Koledování přálo i počasí a doprovodilo jej hodně tradičních i nových akcí. 

   Celkový výtěžek sbírky v naší diecézi je nečekaně rekordní 25,8 mil. Kč. Charity z darů podpoří především své 
služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionu. 
Letošní koleda ukázala, že patří k tradicím, které lidi stmelují a dokáží nadchnout pro dobrou věc. Děkujeme všem 
dárcům za štědrost a solidaritu i v této krizové době. Díky také všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc. 

KOMU SBÍRKA POMŮŽE  

   Hradecká Oblastní charita z výtěžku sbírky podpoří výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách a Oblastní charita 
Pardubice rekonstrukci prostor pro domácí hospic v Dražkovicích. V Hospici Anežky České v Červeném Kostelci 
a v trutnovské Domácí hospicové péči obnoví zdravotní materiál a vybavení pro péči o těžce nemocné. 
Hospicovou péči podpoří také v Poličce a Chrudimi.  

   Kutnohorská Charita věnuje vykoledované peníze na podporu Centra Přístav, kde pomáhají seniorům a lidem 
se zdravotním postižením. Charita v Trutnově podpoří také odbornou pomoc pro děti s traumatem, kterým 
pomáhá Centrum náhradní rodinné péče Maják. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče z výnosu sbírky pořídí 
pojezdové kolejnice pro přesun imobilních klientů denního stacionáře v Chotovicích. 

   Na Náchodsku, Orlickoústecku, v Dolním Újezdě i v dalších oblastech použijí vybrané prostředky na podporu 
Charitní pečovatelské služby. Charity v Dobrušce a Studenci nakoupí zdravotní pomůcky do svých terénních 
služeb. Oblastní charita Polička podpoří také nové Centrum duševního zdraví ve Svitavách. Na Jičínsku, 
Kutnohorsku a Litomyšlsku použijí dary i na podporu dobrovolnických programů na pomoc nemocným, seniorům, 
handicapovaným a dětem. Část výtěžku věnují naše Charity také na dobročinné projekty pro chudé rodiny 
s dětmi a potřebné lidi v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové.  

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU I V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ. VELMI SI VAŠÍ DŮVĚRY 
VÁŽÍME. VELKÝ DÍK TAKÉ VŠEM KOLEDNÍKŮM, FARNÍKŮM A DOBROVOLNÍKŮM ZA POMOC PŘI SBÍRCE. 

Více informací, všechny záměry a výsledky najdete na webu www.hk.caritas.cz nebo www.trikralovasbirka.cz. 


