
  Zpravodaj                Tříkrálová sbírka 2006    

    Katolická farní charita Katovice 
         Hodějov… 1 890 Kč  H. Poříčí … 6 500 Kč  Katovice … 15 711 Kč 

   Myšlenka – O almužně     Kalenice … 4 810 Kč  Kladruby … 2 260 Kč Makarov… 2 241 Kč 
Jak máme být Pánu Ježíši vděčni za to, že nám umožnil, že můžeme činit dobro Novosedly … 5 658 Kč St. Hoštice … 3 433 Kč Štěchovice ... 2 615 Kč 
druhým kolem sebe. Co dáme mocným světa se většinou ztrácí, co dáváme  Volenice … 1 728 Kč  Zvotoky … 1 510 Kč      
Bohu neztrácíme nikdy. Lákadla světa přivedla mnoho rodin na mizinu.   Celkem vybráno: 48 356 Kč 
Almužnou nezchudl nikdo.   
Uvaž jak se chováš k bližním? Jednáš s nimi jako s bratry v Kristu?  Zaplať Pán Bůh všem, kteří otevřeli svá srdce potřebným. Zaplať Pán Bůh našim  
           koledníčkům a všem, kteří se na sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli. 
„ Dávejte všem, aby snad komu jste nedali, nebyl sám Kristus“  
      sv. Augustin       Současně však prosíme, aby přijali naši omluvu ti, kteří z vlastního přesvědčení 
           návštěvu koledníčků přijali s nevolí či ji odmítli.     
    
 
 
 
        

     
Od roku 2001 probíhá celostátní „Tříkrálová sbírka“ pořádaná Českou  
Katolickou charitou. V našich farnostech Katovice, Kraselov, Střelské 
Hoštice a Volenice bylo v období let 2001 – 2006 vybráno 285 275 Kč.  
Podíl 65 %, tj. 185 400 Kč byl k dispozici naší charitě. Ta využila částku 
137 000 Kč na pomoc těžce nemocným, nemohoucím, kteří jsou odkázáni  
na rodinnou péči a dále rodinám s dětmi v nouzi.  
Diecézní charita České Budějovice poskytla mimořádnou pomoc 1 500 000 Kč 
na obnovu po povodních v roce 2002.  
 
Dne 3. února 2006 bude 14. křesťanský ples. Srdečně Vás na něj zveme.  
Přípravy  plesu jsou již v plném proudu. Jeho výtěžek je také věnován na 
 charitativní účely. Můžete-li přispět k jeho zdárnému průběhu, věcným darem, 
 finančně či pomocnou rukou, obraťte se na členy charity. 
     
 


