
BlsKvpsTví BRNĚNsrÉ
Petrov B, CZ - 601 43 Brno

Milí koledníci, dárci a podporovatelé Charity,

s poČátkem nového roku přichází do všech měst a obcí naší diecéze i tradičn íTříkrálová sbírka.
Dvacátý první ročník je plánovaný na L až 24. ledna 2021 a je možné, že nás čeká v mnoha
ohledech ,,jiná" sbírka, než na jakou jsme byli zvyklí.

Ve chvíli, kdy byly v roce 2020 sečteny poslední mince a jubilejní dvacátá sbírka byla uzavřena,
naše životy zcela změnila a zpomalila pandemie koronaviru COV|D - 19.

Nejcitelněji důsledky všech omezení dopadaly a bohužel ještě budou dopadat na ty
nejzranitelnější. Tedy na seniory, nemocné a umírající, na rodiny s dětmi, na sociálně slabé a
íidi bez domova. Právě těm už mnoho let pomáhají peníze získané z Tříkrálové sbírky,

V loňském roce Charity v brněnské diecézi nakoupily z výtěžku sbírky například nové
automobily, které pomohly lépe zpřístupnit domácí zdravotnípéči. Sestry mohly svoje služby
nabízet doma u seniorů a nemocných v malých a v často těžko dostupných obcích po celém
kraji, Pro umírající a jejich blízké byl v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
rekonstruován velmi potřebný vlitah, Nouý domov díky Tříkrálové sbírce získají také obyvatelé
Chráněného bydlení sv. Michaela. Potřební z Brna a okolí budou využívat širokou škálu
poradensWí v moderně rekonstruované budově Centra pro lidi sociálně znernihodněné.

Všechny lidské osudy, které pomohla změnit vaše štědrost v Tříkrálové sbírce, dávají sílu a
naději ido těžkých časů koronavirové krize. Jsem přesvědčen, žeTříkrálové poselství vywářené
mnohaletou tradicí, si opět najde svoji cestu k našim srdcím.

Upřímně děkuji vám všem, kteří zachováte Tříkrálové sbírce svoji přízeň a podporu i v roce
2021. Děkuji vám za to, že dobrá Vůle, solidarita i láska k bližním zůstává součástí našich životů.

S přáním všeho dobrého a modlitbou za Boží ochranu ze srdce žehná

,PUBL§.(!- e.Úr,C,
Mons, Vojtěch cikrle

diecézní biskup brněnský


