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Dôstojný duchovný otec,
v mene Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu a Gréckokatolíckej charity Prešov sa
na Vás obraciame s nádejou a prosbou o spoluprácu v rámci pravidelnej JESENNEJ ZBIERKY NA CHARITU.
Zbierka každoročne prebiehala vo všetkých chrámoch na Slovensku počas prvej adventnej nedele. Súčasná
mimoriadna situácia nám však neumožňuje zbierku realizovať tradičným spôsobom. Tohtoročná zbierka
venovaná potrebám Charity bude prebiehať v termíne 21. - 29. november.

Dôstojný duchovný otec,

Vás, ako správcu farnosti, chceme zvlášť poprosiť o pomoc s propagáciou zbierky vo Vašej farnosti a
povzbudiť veriacich k štedrosti. Možnosti odkomunikovania 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 v týždni jej konania (od 22. novembra, 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 prostriedky;
zdieľať zbierku na Vašej farskej webovej stránke, príp. na farskom Facebooku (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, možnosťou odovzdania
finančných 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 alebo použite predvyplnený šek v prílohe). Zároveň prosíme o včasné zaslanie výnosu zbierky, aby sme
ju vedeli čo najefektívnejšie použiť a vyhodnotiť.
Potrebné informácie, propagačné materiály aj vyhodnotenie zbierok za jednotlivé farnosti nájdete na našej
webovej stránke 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 (možnosť stiahnuť z našej webovej stránky);
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 ako informovať tých, ktorí nemajú prístup na internet).
Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu pri šírení týchto informácií.

Mons. Ján Babjak, SJ
prešovský arcibiskup a metropolita
Prílohy: informačný plagát, šek,
informačný leták k TESCO zbierke

PhDr. Peter Valiček
riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov
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VYHODNOTENIE MINULOROČNEJ JESENNEJ ZBIERKY NA CHARITU
Výnosy jesennej zbierky na charitu v roku 2019 v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej
eparchie spolu predstavovali sumu 19 629 €.
Účel použitia zbierky:
12 461 € – úhrada dane z nehnuteľnosti a poistenia motorových vozidiel a majetku;
4 880 € – podpora pouličného a charitného mesačníka CESTA, konkrétne úhrada časti nákladov
spojených s tlačou časopisu;
2 288 € – úhrada nákladov spojených so vzdelávaním a usporiadaním duchovných obnov a
duchovných cvičení pre zamestnancov.

ĎALŠIE MOŽNOSTI PODPORY A SPOLUPRÁCE S GKCH:
TESCO POTRAVINOVÁ ZBIERKA
Tesco pravidelne organizuje najväčšiu slovenskú potravinovú zbierku v predvianočnom období. Do
8. ročníka, ktorý bude prebiehať vo vybraných predajniach Tesco od 19. novembra do 3. decembra,
sa opätovne zapája Slovenská katolícka charita aj jednotlivé arci/diecézne charity na celom Slovensku.
Zbierka pomáha sociálne slabším rodinám a ľuďom v núdzi prežiť krajšie Vianoce. Vďaka štedrosti
darcov sa nám v minulom roku podarilo vyzbierať doposiaľ rekordných 5 526,8 kg potravín a drogérie v
celkovej hodnote 7 248,69 €.
Vopred Vám ďakujeme za šírenie informácie o tejto zbierke aj medzi veriacimi vo Vašej farnosti.
Podporiť nás môžu pri nakupovaní potravín a drogérie v rámci vlastných nákupov, príp. sa môžu
zapojiť do zbierky aj pri online nakupovaní. Online zbierka bude prebiehať až do 24.12.2020. Viac
informácií o Tesco zbierke nájdete v informačnom letáku.
VIANOČNÁ KAMPAŇ: NENECHAJME VYHASNÚŤ NÁDEJ
Slovenská katolícka charita (SKCH) plánuje počas celého decembra 2020 komunikovať finančnú
zbierku pre ľudí v hmotnej núdzi. Pripravovaná vianočná kampaň "Nenechajme vyhasnúť nádej"
chce apelovať na verejnosť, aby pomohla spríjemniť Vianoce ľuďom v charitných zariadeniach. Na
Vianoce si každý zaslúži dostať darček. Pre ľudí v núdzi môže byť takým darčekom nádej.
Budeme vďační, ak informáciu o tejto kampani z nášho webu, príp. sociálnych sietí budete v priebehu
decembra rovnako šíriť u Vás vo farnosti. Vianočná kampaň bude odkomunikovaná v médiách aj
celoslovensky cez SKCH.
FARSKÉ CHARITY: MALÉ KROKY - VEĽKÝ ROZDIEL
Sme vďační farnostiam Milpoš, Prešov - Sekčov, Prešov - Sídlisko 3 a Brusnica, kde už popri
Okružnej vznikli ďalšie spoločenstvá dobrovoľníkov Farskej charity (FCH).
Žiaľ, nepodarilo sa nám zatiaľ naplniť prianie o. arcibiskupa, aby vznikla aspoň 1 FCH v každom
protopresbyteriáte v nadväznosti na dokument Sv. Otca Františka z júna tohto roku o Pastoračnej
premene farnosti v službe evanjelizačného poslania cirkvi. Doba je ťažká, ale povedzme si, kedy nie je.
Možno práve teraz je ten správny čas. Touto cestou Vás chceme poprosiť, aby ste nás informovali, ak
máte vo svojich farnostiach ľudí, ktorí by sa radi zapojili do nejakej služby alebo ju už vykonávajú.
Prípadne nám môžete zaslať prihlasovací formulár, ktorý nájdete na našom webe.
Ak u vás aktívne pôsobia už iné spoločenstvá a združenia, môžeme uzatvoriť zmluvu o spolupráci, ako
napr. s Gréckokatolíckou rómskou misiou alebo ZKSM. Tešíme sa na osobné stretnutia.

Vopred Vám srdečne
ďakujeme za spoluprácu.

... aj vďaka Vám

