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Tříkrálová sbírka ještě pokračuje
Pokud se ještě chcete zapojit do letošní tříkrálové sbírky, máte
možnost na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz
Systém virtuální kasička bude fungovat do 30.4.2021.

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2021
Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, říká: „Tříkrálová sbírka dává příležitost k
solidaritě s potřebnými. Děkujeme všem dobrovolníkům i dárcům za to, že věnují svůj čas a
prostředky, a pomáhají spolu s námi lidem, kteří podporu Charity potřebují. V dnešní době těchto
potřebných lidí přibývá a pomoc je důležitější než kdy jindy, Zájem dárců o Tříkrálovou sbírku nás
mile překvapil, Koledníci nebyli vidět v ulicích, museli jsme zrušit všechny doprovodné akce, a tím
pádem i zájem médií byl menší než v minulých letech. Přesto lidé na sbírku nezapomněli.“
Výtěžek sbírky v pražské arcidiecézi přesáhl 3 miliony korun, a vzhledem k tomu, že ještě sbírka
pokračuje on line, jistě to bude daleko více.
V říčanské farnosti bylo vybráno 47 607,- Kč.
Děkujeme!
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Z Arcidiecézní charity – program Adopce na dálku
Školáci z Říčan pomohli indické dívce ke vzdělání
Páťáci z říčanské základní školy
Magic Hill se nedávno učili o
životě v jiných částech světa.
Zajímalo je, jak žijí stejně staré
děti na jiných kontinentech, jak si
hrají a jak se vzdělávají.
Dozvěděli se, že v rozvojových
zemích není školní docházka pro všechny děti samozřejmostí. V
hodině si povídali o konkrétních dětech z programu Adopce na
dálku®. Zaujala je skromná a tichá dívenka Ragavi z Indie. Její otec ztratil následkem nehody zrak.
Jediným zdrojem příjmu je tak matčin výdělek z námezdní práce, který však stěží stačí na jídlo.
Studenti vymysleli způsob, jak dívce Ragavi pomoci. Na jednu ze školních akcí vyrobili dekorační
předměty a občerstvení. Nabídli je rodičům, ostatním žákům i učitelům. Prodej vynesl 14 tisíc korun.
„Ragaviina rodina už nemusí mít obavy, jak zaplatí školní poplatky. Navíc zbylo na potravinový
balíček, párek koz, léky a dokonce na mobilní telefon pro online výuku,“ informuje Kamila
Gelbičová, pracovnice z programu Adopce na dálku. „Studentům z Magic Hill moc děkujeme! Jen
díky vašemu odhodlání má nyní Ragaviina rodina šanci na lepší budoucnost.“
Stránku připravila Marie Junková
Březen 2021

