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Římskokatolická farnost
P. Mons. Mgr. Rudolf Sikora
Hnojník 43
739 53 HNOJNÍK

Vážený Otče,
rád bych Vašim farníkům jménem Charity Český Těšín poděkoval za štědré přijetí charitních
tříkrálových koledníků, kteří v prvních čtrnácti dnech letošního roku navštěvovali naše domovy,
roznášeli požehnání a pokoj, rozdávali cukříky a kalendáříky, a při té příležitosti vybírali
finanční prostředky na podporu charitního díla a pomoc lidem v nouzi. Koledování již bylo
ukončeno, stejně jako rozpečeťování kolednických kasiček, a tak mi dovolte pár čísel.
Ve Vaší farnosti bylo použito 33 pokladniček a koledníci u Vás vykoledovali 169 244,- Kč (viz
přiložený seznam), což je o 26 916 Kč více než loni. Celkově bylo v rámci Charity Český Těšín
zapečetěno 192 pokladniček a výnos koledování činil 900 079,- Kč. Za tento výsledek Vašim
farníkům a zejména koledníkům děkujeme.
65% vykoledovaných finančních prostředků se vrací zpět do regionu, kde je použijeme v
souladu se schválenými záměry. Peníze nám pomůžou při realizaci služeb a aktivit pro seniory,
využijí je matky s dětmi, stejně jako z nich podpoříme činnosti pro děti a mládež. Část výnosu
sbírky bude opět použita také na podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské a na
humanitární pomoc v zahraničí. Kompletní výsledky sbírky, stejně jako výčet schválených
záměrů na využití sbírky jsou k dispozici na webových stránkách Charity Český Těšín –
ceskytesin.caritas.cz.
Chtěl bych, Vám a zejména koledníkům z Vaší farnosti, touto cestou poděkovat za pomoc a
podporu při realizaci Tříkrálové sbírky. I díky Vám se letos sbírka více než jen povedla. Mimo
již tradiční poděkování koledníkům ve formě filmového představení chystáme také loutkové
divadlo v těšínské Bajce, které by se mělo uskutečnit v červnu.
S pozdravem a přáním příjemného dne

Mgr. Martin Hořínek
ředitel Charity Český Těšín

