Informace o organizaci Tříkrálové sbírky 2021.
Bohužel v současné epidemiologické situaci není možné, aby Tři králové zazvonili u dveří
a zpěvem povinšovali.
Klasická tříkrálová koleda byla dne 22. 12. 2020 na území Arcidiecéze olomoucké zrušena
metodickým pokynem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc.
V současné době však smí dospělá osoba(bez kostýmu) "v civilu" obejít vesnici, ulici a
aktualizovat" požehnání " . Nesmí na nikoho zvonit, ale na dostupných dveřích může
přepsat K+M+B+2021 -požehnání. Obecní úřad by měl být informován, že se toto provádí.

Charita ČR připravila ONLINE koledování na webových
stránkách https://www.trikralovasbirka.cz/.
Do pokladniček je možné přispět v sídle Charity Hranice, Purgešova ul v Hranicích, v
Křížkovského ul. v Lipníku n.B. v pracovní dobu.
Dále podle dohodnutých možností a vstřícností v kostelích, kaplích, na OÚ, v obchodech,
na univerzálních místech v určený čas . Nikde však nesmí kasička zůstat bez dohledu, vždy
musí být někdo za kasičku zodpovědný - nemusí jít o vedoucího skupinky, ale o člověka
pověřeného (přesto by měl mít vypsanou průkazku). Kasičku by bylo dobré zajistit před
zcizením. Stále hledáme další místa, kam by bylo možné svůj dar od 2. 1. do 24. 1. přinést do
pokladničky osobně . Kasičku může mít i fyzická osoba tzn. vyhlásit, že na určitém místě, v
určitém čase je možné přispět.
Prosím o informace o vašich nápadech či ujednáních - jak bude možné přispívat ve vaší obci.
Podpořit sbírku je možné převodem na účet č. 66008822/0800, VS 77707007.
Můžeme posílat dárcovké jednorázové nebo trvalé DMS na číslo 87 777 ve tvaru.
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Prosím, předávejte informace o možnostech podpory sbírky dál příbuzným, známým...
Charita Hranice děkuje za spolupráci, přízeň i štědrost.
Díky vaší podpoře může Charita pomáhat dál těm, kteří se ocitli v náročné životní situaci.
Děkuji za důvěru, kterou Charitě projevujete .
Vyprošuji štěstí, zdraví, dlouhá léta :) naději.

