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Dôstojný duchovný otec,
obraciame sa na Vás s nádejou a prosbou o spoluprácu v rámci tradičnej JARNEJ ZBIERKY NA CHARITU,

Dôstojný
duchovný otec,
ktorá sa každoročne realizuje vo všetkých chrámoch na Slovensku počas prvej pôstnej nedele. Vzhľadom

k súčasnej epidemiologickej situácii bude tohtoročná jarná zbierka realizovaná netradične, predovšetkým
v rámci online priestoru v termíne 21.02. - 31.03.2021.
Chceme sa Vám srdečne poďakovať za spoluprácu pri minuloročnej jesennej zbierke venovanej potrebám
Charity, ktorú sme zrealizovali aj napriek kapacitným obmedzeniam v chrámoch. Veríme, že aj Vaša
súčinnosť prispela k jej úspešnosti.
Vás, ako správcu farnosti, chceme opätovne poprosiť o pomoc s propagáciou blížiacej sa zbierky vo Vašej
farnosti a povzbudiť veriacich k štedrosti. Možnosti odkomunikovania jarnej zbierky smerom k veriacim
nechávame na Vašich možnostiach a tvorivosti. Inšpiráciou môžu byť pre Vás nasledovné spôsoby:
upriamiť pozornosť na dielo Charity, ako aj túto zbierku na kázni počas online sv. liturgie/-ií;
priamo vyzvať veriacich z farnosti k finančnej podpore Charity v oznamoch na konci sv. liturgií v týždni od
nedele pred zbierkou, ako aj počas pôstneho obdobia až do konca marca (od 21. februára, príp. aj skôr;
predovšetkým veriacich odkázať na náš web, kde nájdu všetky potrebné informácie);
podľa možnosti umiestniť počas online sv. liturgií pred zbierkou aj počas zbierky na obrazovku sledujúcich
č. účtu, kde môžu zasielať finančné prostriedky;
zdieľať zbierku na Vašej farskej webovej stránke, príp. na farskej Facebookovej stránke (so zverejnením č. účtu);
umiestniť informačný plagát o zbierke na viditeľnom mieste (nástenka pred chrámom, príp. v chráme);
ďalšou formou podpory je farský infolist cez elektronický mailing list;
propagáciu nám uľahčíte aj posunutím bližších informácií a propagačných materiálov o zbierke Obecnému
úradu, prípadne Mestskému úradu v obci, resp. meste, kde pôsobíte;
vytvoriť priestor aj pre veriacich, ktorí nevyužívajú internet, ale chcú nás podporiť, napr. možnosťou odovzdania
fin. prostriedkov osobne u Vás alebo formou pokladničky v chráme. Tieto financie nám môžete následne zaslať
prevodom na nižšie uvedené č. účtu alebo formou šeku na pošte (pri prevode uveďte, prosím, do správy pre
príjemcu "Zbierka" + Názov farnosti, napr. Zbierka Hažín n. Cirochou; na šek doplňte bankové údaje z tohto listu).
Zároveň prosíme o včasné zaslanie výnosu zbierky, aby sme ju vedeli čo najefektívnejšie použiť a vyhodnotiť.

Potrebné informácie a propagačné materiály k zbierke nájdete aj na našom webe www.gkcharita-po.sk.
Veriaci nás môžu finančne podporiť prostredníctvom:
prevodu na náš účet:
IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
variabilný symbol: 6622
poštovej poukážky (vzor s predvyplnenými údajmi nájdu na našej webovej stránke);
QR kódu (umiestnený aj na plagáte k zbierke a webe GKCH);
osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov);
osobne u správcu farnosti a následne prevodom na účet, príp. šekom na pošte (s Vaším súhlasom);
pokladničky v chráme (jedna z možností v prípade otvorenia chrámov ako informovať tých, ktorí nemajú
prístup na internet).
Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu pri šírení týchto informácií.

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita
Prílohy: informačný plagát a poštový poukaz k zbierke,
informačný leták a tlačivo k možnosti venovať 2 % z daní
v prospech našej Charity

PhDr. Peter Valiček
riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov
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VYHODNOTENIE MINULOROČNEJ JARNEJ ZBIERKY NA CHARITU
Výnosy jarnej zbierky na charitu v roku 2020 v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej
eparchie spolu predstavovali sumu 20 511,17 €.
Účel použitia zbierky:
716,70 € – úhrada prenájmu ADOS Charitas Snina;
814,45 € – ostatné sociálne náklady;
1 607,99 € – poistenie majetku;
2 123,85 € – úhrada nákladov spojených s poštovným;
2 829,60 € – podpora pouličného a charitného mesačníka CESTA, konkrétne úhrada časti
nákladov spojených s tlačou časopisu;
5 333,55 € – spolufinancovanie rozvoja farských charít v Prešovskej archieparchii;
7 085,03 € – úhrada bežných prevádzkových výdavkov, t. j. cestovné náklady, školenia, telefóny...
PODPORA GKCH CEZ 2 %
Opäť je tu možnosť rozhodnúť sa darovať 2 % (príp. 3 % - ak ste pracovali vlani ako dobrovoľník) zo
zaplatenej dane v prospech niektorej z organizácií. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti, že
darovaním 2 % z dane je možnosť podporiť aj našu činnosť. Potrebné informácie nájdete v
informačnom letáku k 2 %. Prikladáme aj Vyhlásenie potrebné pre zamestnancov k darovaniu 2 %.
Vopred Vám ďakujeme za umiestnenie letáku vo Vašom chráme na viditeľnom mieste a o šírenie
priloženého tlačiva medzi veriacimi vo Vašej farnosti, ktorí prejavia záujem o takýto spôsob podpory
GKCH. Ďalšie potrebné tlačivá a bližšie informácie nájdete na www.gkcharita-po.sk.
ČO MÁME NOVÉ VO FARSKÝCH CHARITÁCH?
Môžeme sa s Vami podeliť o dobrú správu, že naša sieť farských charít (FCH) sa rozrástla. K piatim
farským charitám nám pribudli 4 nové FCH: Vyšný Orlík, Remeniny, Hrabské a Malý Lipník.
Podpísali sme 6 Dohôd o spolupráci: so ZKSM, Prešovským dobrovoľníckym centrom,
Gréckokatolíckou rómskou misiou Malcov, Čičava, Čirč a Sigord, ktoré rozvíjajú charitatívnu činnosť
na území viacerých farností. Zúčastnili sme sa vzdelávacích a koordinačných stretnutí na úrovni
Slovenskej katolíckej charity a zorganizovali sme stretnutie vedení FCH v Prešove. Jednotlivé FCH sa
zapojili počas pandémie do mnohých aktivít ako napr. Pošli tašku, Daruj rúško, Zbierky školských
pomôcok, potravinovej TESCO zbierky i zbierky posteľnej bielizne pre Centrum rodiny Sigord. Okrem
toho vyzbierali Mikulášske balíčky pre núdzne rodiny, zorganizovali Ples rodín, skrášlili svoje životné
prostredie, vyrobili vence pre zosnulých, narúbali drevo osamelej starkej, zapojili sa do modlitieb za
obete obchodovania s ľuďmi a pravidelne rozdeľujú zvyšný chlieb z pekárne pre núdznych.
Na koncoročnom hodnotiacom stretnutí bola za svoju činnosť ocenená FCH Milpoš. Blahoželáme.
Zatiaľ si robíme len online stretnutia, no veríme, že akonáhle to pandemická situácia dovolí, uvidíme
sa aj osobne.
„V mojom živote som mala aj ťažké obdobia, kedy sa našli ľudia ochotní mi pomôcť. Preto by som chcela
takúto službu lásky posunúť ďalej. Byť dobrovoľníkom FCH som prijala na výzvu a povzbudenia nášho
duchovného otca Jozefa. „ (dobrovoľníčka Monika)

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

... aj vďaka Vám

