6. 11. 2016 – 32. neděle v mezidobí
• Dnes je sbírka na Arcidiecézní charitu.
• V tomto týdnu bude v kaplích udělování svátosti nemocných. V úterý
v Doubravách, ve středu v Dobrkovicích a na Kelníkách, ve čtvrtek
v Újezdě, v pátek ve Velkém Ořechově a v sobotu v Kaňovicích.
• V úterý v 18 h. bude ve Zlíně na Jižních Svazích u salesiánů setkání
pastoračních a ekonomických rad. Začátek je v kostele mší sv.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Doubravách a v Újezdě.
• V sobotu v 9 h. bude ministrantská schůzka.

V tomto dušičkovém týdnu, který potrvá do 8. listopadu, dejme dárek
zemřelým, které jsme měli rádi nejen ve formě hezké kytičky, ale také
třeba i každodenní modlitby za zemřelé na hřbitově a sv. přijímání.
Prosím, abyste své děti vedli ke svátosti smíření v dušičkovém období.

Všechny mladé srdečně zveme na tradiční adventní duchovní obnovu,
která bude na téma "Můžu se postavit před Hospodina?" Těšit se můžete
na kreativní prožití. Nebude se tedy střídat přednáška s tichem, a …

Sestry a bratři!
… Charitní dílo je podstatnou částí služby církve potřebným a je i
přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. Víra bez skutků je mrtvá.
Peníze získané díky každoroční sbírce na Charitu jsou nezbytné k zabezpečení
pomoci tam, kde na tuto práci není možné získat prostředky jinou cestou. Váš
dar je tak Vaším přímým osobním podílem na charitní službě lásky potřebným.
V současné době je naší společnou prioritou zabezpečení lepších podmínek pro
poskytování domácí hospicové péče. Je to služba lidem nevyléčitelně nemocným
na sklonku života a jejich rodinám, aby mohli dožít svůj život doma v kruhu svých
blízkých.
Za 25 let novodobé historie charitního díla se jej podařilo rozvinout po celé
diecézi do nevídaných rozměrů. Od pomoci seniorům a lidem s nejrůznějšími
typy postižení, lidem, kteří se dostali do těžkých životních situací, lidem na okraji
společnosti a bez domova.
Intenzivně pomáháme i v zahraničí. Na Ukrajině pomáháme sirotkům
v dětských domovech a dětem z nejchudších rodin, seniorům a rodinám obětí
přetrvávajícího válečného konfliktu. Na Haiti dlouhodobě pomáháme dětem
prostřednictvím programu Adopce na dálku, podporujeme několik církevních
základních škol, které zajistí dětem vzdělání a alespoň jedno jídlo denně. Díky
Vašim darům můžeme reagovat na aktuální situaci po ničivém hurikánu
Matthew, který zasáhnul především vesnice v jižní části Haiti.
Služby Charity jsou finančně náročné i přes to, že mnoho vykonají zdarma
dobrovolníci. Ročně potřebujeme na jejich zajištění v naší arcidiecézi zhruba 700
milionů korun, které získáváme z různých dotací a grantů a od zdravotních
pojišťoven. Významnou položkou jsou dary fyzických osob a firem, ale také
sbírky. V loňském roce jste ve sbírce na Charitu darovali 3,3 milionů korun.
Charitní pomoc každoročně v naší arcidiecézi směřuje k 25 tisícům klientů.
Tuto práci zabezpečuje v jednotlivých Charitách 1500 zaměstnanců a velké
množství dobrovolníků.
Pán Bůh zaplať vám všem, kteří přispíváte svou službou, modlitbami,
finančními nebo hmotnými dary. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Pamatujeme
na Vás při mši sv. každé úterý v 7.30 v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní
Charitě.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc

