Charitní zprávy

Nákup třetího charitního auta z prostředků Tříkrálové sbírky
Dne 10. října se před kostelem sv, Václava konala malá slavnost, při které pan farář
Alois Šeliga požehnal našemu novému charitnímu autu.
Jedná se o třetí charitní vůz, který si vyžádala postupně rostoucí služba lidem nejen
v Dobrušce, ale také v okolních obcích. Tentokrát jsme auto zaplatili z našetřených
peněz z Tříkrálové sbírky. Jedná se o VW Caddy za 360 tis. Kč.
Máme z něj s děvčaty opravdu radost, nejen proto, že dobře slouží, ale i proto, že je
krásně červené 
Poděkování všem dárcům jsme umístili i na vozidlo: „Díky Vaší pomoci mohu dojet i
k Vám !“

foto
Podzimní dobročinný bazárek přinesl všem radost
Čtyřdenní akce, kterou jsme tradičně uspořádali, se konala od 16. do 19. listopadu.
Opět se setkala s velkým zájmem lidí. V pátek 16. prosince nanosili lidé mnoho
krásných a užitečných věcí a darovali je Charitě. Poté byly všechny tyto věci
uspořádány, oceněny a rozloženy v pastoračním centru na prodej. Ceny byly
stanoveny jako minimální s tím, že pokud někdo chtěl přispět více, bylo to s díky
přijato na činnost. Prodej se konal od soboty do pondělí v čase od 9 do 16 hod.
Celkem bylo prodáno 2 810 ks věcí a utrženo 50 513 Kč.
Spokojenost byla opět všech stranách – dárce hřálo u srdce, že mohou darovat,
kupující měli radost, že za symbolické obnosy nakoupili věci pro ně užitečné, Charita
získala na svou činnost nezanedbatelnou částku a ještě jsme z neprodaného
zůstatku věcí darovali oblečení a vybavení potřebným. Asi 70 pytlů s oblečením si
ještě druhý den odvezla Diakonie Broumov, která oblečení roztřídí a účelně použije
dál.
Díky všem darující, kupujícím a dobrovolníkům, kteří všichni společně přispěli
k úspěchu akce.
Další bazárek plánujeme na jaro 2019 před Velikonocemi.

Potravinová sbírka v adventu
plakát s informacemi

Tříkrálová sbírka 2019
sobota 5. ledna
Motto Tříkrálové sbírky 2019 již tradičně zní:
POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA
CHARITNÍHO DÍLA

Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních
pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence, přímá
pomoc lidem v nouzi, podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v
Indii.
Dobrovolníci hlásící se na funkci vedoucího skupinky (nad 15 let)se mohou hlásit už
v prosinci, písemné přihlášky dětí budou přijímány už v prosinci.
Kontakt: charita.dobruska@seznam.cz nebo tel. 723 539 100
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