V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která začne s Novým rokem a potrvá do 14.
ledna 2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se
spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají
k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní
charity Rajhrad.
V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:
 kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa
 nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty hospicových služeb
 vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro klienty Chráněného bydlení sv. Luisy
v Rajhradě, určeného pro osoby s demencí
 nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní pečovatelskou službu (za vozy již dosluhující)
Více o podpořených a dalších projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro:
 obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů rajhradského hospice.
 pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
 podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu nebo pomáhají jako společníci
klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
 další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, které slouží mládeži v rámci prevence
ohrožení negativními společenskými jevy
 zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu
 podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje
jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umístění do klasických škol
 Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob v tíživé životní situaci
 humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných katastrof
Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a přispějete do jejich
pokladniček. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v sobotu 2. ledna 2016 v 15 hodin.
Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno občerstvení.
V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského
divadla v Brně.
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