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JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU 2017
V mene Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu a Gréckokatolíckej charity
Prešov sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu a podporu pri organizovaní pravidelnej
Jesennej zbierky na Charitu v chrámoch počas prvej adventnej nedele, 3. decembra 2017.
Dôstojný duchovný otec,
história našej činnosti sa začala písať pred 70. rokmi a každým rokom sa počet núdznych a ľudí v ťažkých
životných situáciách zvyšuje. Dôkazmi toho sú ľudia, ktorí denne klopú na dvere Charity s prosbou o pomoc.
Aby sme týmto núdznym boli oporou, potrebujeme aj Vašu pomoc.
Pápež František vo svojej kázni zdôraznil: „Almužna by teda mala v sebe niesť celé bohatstvo milosrdenstva.
A tak ako má milosrdenstvo tisíc ciest, tisíc spôsobov, tak sa almužna vyjadruje mnohými spôsobmi, aby zmiernila
ťažkosti núdznych.“ Jednou z možností almužny pre veriacich je štedrosť počas zbierky na Charitu vo Vašej farnosti.
Preto prosíme o včasné vyhlásenie zbierky, umiestnenie informačného plagátu a povzbudenie veriacich k štedrosti.
Aby sme vedeli zbierku čo najtransparentnejšie vyhodnotiť a efektívne použiť, prosíme, o včasné odoslanie výnosu
zbierky.
Výnosy zo zbierky môžete zaslať:
• priloženým poštovým poukazom,
• osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov),
• uprednostňujeme vkladom na účet:
		
IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
		
variabilný symbol: 6622
		
Správa pre príjemcu: Názov farnosti alebo IČO (napr. GKFU Sabinov)
Viac informácii, propagačné materiály a vyhodnotenie zbierok nájdete na www.gkcharita-po.sk v sekcii Zbierky.

Sme blízko pri človeku. Ďakujeme za štedrosť a spoluprácu.

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita

PhDr. Peter Valiček
riaditeľ GKCH Prešov

„Modlime sa za seba navzájom,
aby sme vedeli otvorit́ naše dvere slabým a chudobným.“
pápež František

VYHODNOTENIE ZBIERKY NA CHARITU V ROKU 2016
Výnosy jarnej a jesennej zbierky na Charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu
predstavovali sumu: 31 283,98 EUR.
Niektoré farnosti zaslali výnos až v tomto kalendárnom roku, a preto sú účtovnícky zarátané v roku 2017.
Ide o čiastku 1 264,29 EUR, ktorá bola použitá na pokrytie časti nákladov pohonných hmôt
v rámci prepravy detí a mladých s kombinovaným postihnutím Domu sv. Anny v Starej Ľubovni z domova do zariadenia.
JARNÁ ZBIERKA 2016 S VÝNOSOM 15 882,40 EUR
Účel použitia zbierky:
• 9 013,80 EUR - plánovaná rekonštrukcia priestorov pracovnej terapie Domu sv. Faustíny vo Svidníku,
• 4 558,20 EUR - tlač a distribúcia pouličného charitného mesačníka Cesta,
• 1 440,00 EUR - architektonická štúdia na plánované Zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti
Pod Táborom v Prešove pre ľudí bez domova,
• 870,40 EUR - jazyková korektúra a grafické práce v časopise Cesta.
JESENNÁ ZBIERKA 2016 S VÝNOSOM 15 401,58 EUR
Účel použitia zbierky:
• 3 761,02 EUR - plánovaná rekonštrukcia priestorov pracovnej terapie Domu sv. Faustíny vo Svidníku,
• 3 694,32 EUR - pokrytie administratívnych nákladov Centra GKCH,
• 3 369,06 EUR - pokrytie časti nákladov na pohonné hmoty v rámci prepravy detí a mladých
s kombinovaným postihnutím a nákup relaxačného kresla do Domu sv. Anny
v Starej Ľubovni,
• 2 882,40 EUR - tlač a jazyková korektúra mesačníka Cesta,
• 1 694,78 EUR - opravné práce a nákup stoličiek pre klientov Domova nádeje v Prešove.
Výnosy jednotlivých farností nájdete na našej webovej stránke www.gkcharita-po.sk v sekcii Zbierky.
Ďakujeme za Vaše ochotné srdcia pomáhať a štedrosť Vašich veriacich.

