
Spojili jsme síly.

Jsme tady jeden pro druhého i v obtížných dobách. Naši koledníci a
dárci nás dlouhodobě podporují a nepřestávají ani v těžkých
dobách, kterými si od loňského jara všichni procházíme. Dovolte mi
tedy nejprve z celého srdce poděkovat všem, kteří se do letošní
Tříkrálové sbírky zapojili.

Tak jako všechno kolem, i koledování procházelo nelehkým obdobím.
Byla to pro nás velká nová výzva. Museli jsme rychle najít nové cesty,
jakými předat koledu do domácností, které tradičně podporují charitní
dílo. Zaměřili jsme se na online koledování a také jsme umístili nové
kolednické boxy na místa, kde nám bylo dovoleno – do kostelů,
obchodů, pošt, na obecní úřady. Ne vše se s ohledem na rychlá a
proměnlivá opatření úplně vydařilo, avšak jsme za tuto zkušenost
rádi. Již teď intenzívně pracujeme na přípravě té následující sbírky v
roce 2022, ať už její průběh bude jakýkoliv. 

V náročných dobách je obzvláště důležité držet při sobě. Ve středu
našeho zájmu stojí totiž lidé a to, co je spojuje – lidská solidarita.
Každý střípek prožité radosti, sounáležitosti a vděčnosti je pak
velkým povzbuzením do dnů dalších.

K+M+B+2021
Kristus požehnej tomuto domu! 
Ing. Monika Klimková
ředitelka organizace



                    
Albrechtice                     21 662 Kč        23 305 Kč
Český Těšín                  406 550 Kč      113 213 Kč
Český Těšín - valuty       3 196 Kč                 0 Kč
Chotěbuz                        57 264 Kč          7 380 Kč
Dolní Domaslavice        33 608 Kč         5 662 Kč
Dolní Tošanovice           12 848 Kč         1 430 Kč
Havířov                           94 139 Kč       31 282 Kč
Hnojník                           67 101 Kč       40 330 Kč
Horní Bludovice            21 862 Kč       12 765 Kč
Horní Domaslavice       43 904 Kč       16 482 Kč
Horní Suchá                   32 146 Kč                0 Kč
Horní Tošanovice          17 751 Kč         6 703 Kč
Karviná                         116 921 Kč         2 974 Kč
Komorní Lhotka            44 361 Kč       25 396 Kč
Petrovice u Karviné      17 556 Kč         9 580 Kč
Ropice                               6 627 Kč                0 Kč
Soběšovice                      32 014 Kč       11 965 Kč
Stonava                           20 227 Kč         3 873 Kč
Těrlicko                           90 387 Kč       30 053 Kč
Třanovice                        46 263 Kč       29 464 Kč
Vělopolí                          18 054 Kč                0 Kč 
Celkem                      1 204 441 Kč      384 536 Kč

VÝTĚŽKY Z POKLADNIČEK V ROCE 2020/2021

VÝTĚŽEK ONLINE POKLADNIČKY - 173 992 Kč



AKTIVIZAČNÍ ZAHRADA A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP PRO

SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ KLIENTŮ V CHARITNÍM CENTRU

PRO SENIORY

Stávající prostory nevyhovují, je potřeba vyměnit podlahovou krytinu
a vytvořit kvalitní a bezbariérové prostředí pro společné setkávání. Na
zahradě vytvoříme komfortní zónu pro setkávání klientů. Pobyt mimo
uzavřené prostory přispěje k celkové psychické i fyzické regeneraci
klientů.

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PŘESTAVBU

CHARITNÍHO DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ 

Přestavba současného domova v návaznosti na projektovou
dokumentaci má za cíl poskytnout kvalitnější služby pro seniory a
současně naplňovat trendy v poskytování sociální služby - vytvoření
komunitního bydlení na patrech s ohledem na pružnější a efektivnější
zajištění potřeb klientů.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO DĚTI Z CHARITNÍHO DOMU PRO

MATKY V TÍSNI 

V současné budově jsou nutné opravy elektroinstalace, topného
systému, dveří a zárubní s ohledem na zajištění bezpečného prostředí
pro klientky a jejich děti. 

ZÁMĚRY NA VYUŽITÍ VÝNOSU SBÍRKY 

PRO ROK 2021 

Více o Tříkrálové sbírce Charity Český Těšín najdete na našich
webových stránkách: https://ceskytesin.caritas.cz/trikralova-sbirka/ 



Jmenuji se Růžena Rylková. Ve farnosti Hnojník pracuji jako
pastorační asistentka od r. 1997 a zároveň učím náboženství na čtyřech
základních školách farnosti Hnojník.  Ve tříkrálové sbírce jsem
zapojena od začátku, kdy byla schválena v naší diecézi, myslím od r.
2001. Tehdy jsem se zapojila jako dobrovolník a vedoucí skupinky.  V
té době ředitelem Charity Český Těšín byl pan Michal Krawiec.
Trochu víc spoléhal právě i na naší farnost, že pomůžeme. Proto jsme
tenkrát měli docela velké území, které jsme obcházeli, než se začali
postupně přidávat ostatní. Já jsem tenkrát měla na starosti celou obec
Vělopolí a ta, mi zůstala dodnes. Teď již obcházím jen její část. 

Po odchodu Michala Krawiece z Charity Český Těšín, jsme vlastně
dostali za úkol zkoordinovat si skupinky v obcích, které náleží do naší
farnosti, což je číslo 6. Od té doby, vše vždy směřovalo na faru v
Hnojníku. Ne vždy bylo jednoduché najít dobrovolníky.

ROZHOVOR S MÍSTNÍ KOORDINÁTORKOU TŘÍKRÁLOVÉ

SBÍRKY PANÍ MGR. RŮŽENOU RYLKOVOU

1. Můžete se nám představit? Jak dlouho jste koordinátorem TKS,  

    kolik koledníků Vám pomáhá? 



Nejvíc vždy pomohla prosba o. děkana v kostele, kde prosil své věřící
a vysvětloval, jak důležité je pomáhat druhým, neboť nikdy nevíme,
kdy sami tuto pomoc budeme potřebovat. Pak také osobní kontakt s
lidmi. Velmi záleželo na tom, jak Charita nakládá s danými
prostředky a zvláště s výnosem tříkrálové sbírky. Občas se našla i
zamítavá odpověď. Ale jsme jen lidé, proto je třeba poučit se z chyb a
dobro šířit dál. 
Dnes je pár stálých dobrovolníků, se kterými se zkontaktujeme a
doladíme potřebné věci. Mají své „rajony“ a pak jen vyrazí do terénu.
Hodně se snažíme zapojovat mladou generaci a děti. Ty, pak po své
obchůzce mají teplý oběd a případně karneval se zábavou. (Pokud
nejsou příliš unavené)
9 let s koordinací mi pomáhá kolega, vlastně synovec, p. Stanislav
Rylko. Ten má na starosti mapování a rozdělení skupinek po celé
farnosti. Pokud není něco obsazeno, snaží se doplnit, tak abychom vše
pokryli. Většinou se snažíme využívat víkendy, kdy mohou děti a
mládež. Co se nestihne, doděláváme pak ve volném čase po práci. 
Kolik skupinek asi vždy vytvoříme? Pokladniček máme něco okolo
35, takže se počet skupinek blíží asi těm 30-33. 

2.  Jak hodnotíte letošní sbírku? Jaký máte z ní pocit?

Letošní sbírka byla docela překvapivá. Nejdřív jsme byli v nejistotě,
jak vše bude probíhat, zda půjdou nějaké skupiny do terénu. Nakonec
bylo vše tak,  jak bylo.  Dát kasičky do kostelů nebyl problém. Trápila
nás ale otázka, co ti ostatní, kteří se tam nedostanou nebo tam vůbec
nechodí? Možností bylo málo. Pak nás napadlo, že jediné co je možné,
jít do obchodů. Tam lidi budou chodit stále a místo je dostupné všem.
Začali jsme vyjednávat s vedoucími prodejen. Nejjednodušší to bylo u
soukromníků, byli hned velmi vstřícní. Za to jim patří velké díky.
Trochu problém byl se sítí prodejen. Tam musíte jít ještě dál. Takže
chvíle nějakého telefonování a emailování a nakonec se vše zdařilo, že
pokladničky byly v každé obci. Pouze Vělopolí v tomto zůstalo na
nule. Tam je pouze pojízdná prodejna. V našich silách už nebylo tam
udělat nějakou mobilní pokladničku. To je jediné, co zůstalo bez
odpovědi. Nevadí, snad se to podaří příště. 
Výsledek byl ohromující a máme z toho všichni velikou radost. Lidé
dnes na tříkrálovou sbírku „slyší“ a to je dobře. Dnes tříkrálová sbírka
má již své jméno. Její začátky byly opravdu těžké. 



Mám radost z toho, že se pomáhá někomu, kdo to potřebuje. Když se

tato služba takto bere, myslím, že i sama ruku v ruce jde. Vždy v tom

vidím pomoc druhému. Samozřejmě, že přijdou i chvíle, kdy si člověk

řekne: „Tak už ať to dělá někdo jiný“. Nebo jej přepadnou chmurné

myšlenky: „Proč?“ Ale nakonec přijde i to konečné: Bůh tě vidí a chce,

abys dělal(a)to, co právě přichází. S tím vědomím to také dělám.  Teď

tě Bůh chce mít zde, tak dělej to, co pro tebe připravil. I ta letošní

sbírka byla s Božím požehnáním, bez něj to neděláme.Dále si velice

vážím i toho, že lidé slyší na tuto výzvu a nebojí se vložit svůj dar. Za

to jim velmi děkuji a doufám, že budou štědří i v dalších létech, dá-li

Bůh. 

Děkujeme za rozhovor.

3. Jak vidíte sbírku do budoucna u Vás v regionu?

Myslím, že pokud se nám podaří tuto tradici udržet a předat mladým,

má svou budoucnost. K tomu je ale potřeba výchovy doma v rodině.

V úctě nejen k potřebným, ale i k člověku a jeho potřebám. Ta začíná

doma. Mám však naději, že něco zůstane. 

4.  Co Vás na koordinování baví, proč jste se rozhodla být 

     koordinátorem? 



CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

(NEJEN) PRO  VŠECHNY KOLEDNÍKY

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY!

 

Stačí odpovědět na otázku: 

"KOLIK  POKLADNIČEK  NECHALA ZAPEČETIT

CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN V LETOŠNÍ SBÍRCE?"

 

Správnou odpověď posílejte do 30. 9. 2021

na email: alina.humel@ceskytesin.charita.cz

          na adresu Mírová 1684/8, Český Těšín, 737 01.          



DĚKUJEME VŠEM, 

KTEŘÍ SE ZAPOJILI 

DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021. 

VELMI SI TOHO VÁŽÍME!


