Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ
Milevsko ve čtvrtek 12. ledna 2017 (7 pokladniček nebylo použitých). Celková částka 100.520,- Kč
(což je o 5.562,- Kč méně než v loňském roce) byla odeslána na účet Charity Česká republika.
Máme velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milevsku.

Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých a 60 dětí. Koledovalo se v Milevsku i v okolních obcích (např.
Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Týnice, Držkrajov, Kvašťov, Pechova Lhota, Kovářov, Předbořice, Slabčice, Písecká
Smoleč, Nadějkov, Osek, atd.) . Dobrovolníci, my zaměstnanci, dospělí i děti, skauti, děti z našeho NZDM, naši
duchovní - všichni pomáhali - každý podle svých možností, někteří koledovali jednou, někteří mnoho dnů. Letos
se naše kasičky dostaly i do kostela do Klučenic, Lašovic, Květova a Hodušína. V Milevsku jsou části, kam se naši
koledníci nedostali, zůstávají nepokryté i některé vesnice v okolí nebo se obešla jen jejich část. S některými
kasičkami se putovalo, takže není možné přesně určit, kolik se kde vykoledovalo. V tabulce je přehled podle obcí
(nebo oblastí). Potřebovali bychom další dobrovolníky, kteří by nám v příštím roce pomohli – přihlásit se
můžete kdykoli v průběhu roku (734 435 162, mail: charita.mil@seznam.cz) .

Obec (oblast)
Milevsko

Vybráno Kč
35 561,-

Osek

3 212,-

Přeštěnice +Týnice, Držkrajov

5 267,-

Slabčice

3 874,-

Předbořice

5 840,-

Kovářovsko (Kovářov, Klisinec, Pechova Lhota)

10 109,-

Božetice

4 942,-

Přeborov

833,-

Nadějkov

12 973,-

Sepekov

5 010,-

Chyšecko

4 445,-

Písecká Smoleč

3 884,-

Hodušín

1 635,-

Květov, Lašovice, Klučenice

2 935,-

Celkem

100 520,-

Z celorepublikového účtu Charity ČR se do naší charity vrátí 65 % vykoledované částky, bude použita na podporu služeb
prevence, pro děti a rodiny v tíživé sociální situaci, pro okamžitou materiální nebo potravinovou pomoc apod., ostatní
prostředky budou využity na projekty diecézí, humanitární projekty na pomoc potřebným doma i v zahraničí a na režii
sbírky. Více na: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/

Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali a také všem, kteří jste do sbírky přispěli.

