Správa o činnosti farskej charity (FCH) zaa rok 2018
Farnosť: Lietava
Počet dobrovoľníkov: 12 stálych + 11 príležitostných
Vedúci FCH: Ing. Zuzana Feiková, Liet. Svinná 364, 013 11 L. Lúčka; 0948 517 364
Zástupca FCH: Gabriela Konušíková
Pokladník FCH : Lýdia Rosinčinová
Cieľové skupiny, ktorým sa venujeme vo farnost:
ľudia v nevyhovujúcej sociálnej situácii, zvlášť starí a osamotení a rodiny s deťmi
Najvýznamnejšie aktvity počas roka:
Pravidelné aktvity:











Pôstna zbierka potravín - dňa 23.3.2018 v čase celofarskej spovede pred Veľkou
nocou v každom kostole našej farnost bola pri vchode umiestnená krabica
s označením zbierky, do ktorej bolo možné prispieť potravinami pre ľudí a rodiny vo
farnost, pre ktorých je takáto pomoc veľmi vítaná. Dobrovoľníci z farskej charity
potom teto potraviny pobalili a rozviezli spolu s veľkonočným pozdravom 55 rodinám
a osamelým ľuďom.
Adventná zbierka potravín a čistacich prostriedkov – v dňoch 3.-7.12.2018 – vo
všetkých kostoloch farnost; obdarovaných bolo 33 rodín, ktorým sme balíky dovzdali
spolu s vianočným pozdravom.
Zbierka školských pomôcok - býva organizovaná každoročne od roku 2015 ako náš
príspevok do celoslovenskej zbierky organizovanej SKCH. Školské pomôcky sa zberali
od 28.7.2018 do 19.8.2018. Tento rok bolo zo zbierky obdarovaných 56 žiakov
a študentov z 22 rodín a zvyšok zbierky bol odovzdaný pre pomoc ďalším rodinám na
DCH v Žiline
Zbierku detského šatstva a obuvi – sme zorganizovali v dňoch 24.9.2018 – 28.9.2018.
V súčasnost zbierku organizujeme tak, že 3 dni sa šatstvo zberá a 2 ďalšie dni sa
potom vydáva. Šatstvo a obuv zhromažďujeme na pastoračnom centre, kde si najprv
prídu vybrať ľudia z farnost, ale prišli aj ľudia z iných farnost, ktorí sa o zbierke
dozvedeli. Zvyšné veci sme v októbri 2018 ponúkli pre ďalšie FCH v diecéze (z FCH
Rajec bola ponuka aj využitá) a darovali do obce Červenica na východnom Slovensku
do školy s vysokým podielom rómskych žiakov.
Aj v roku 2018 sme sa zapojili v počte 6 stálych a 2 príležitostní dobrovoľníci FCH do
Tesco-zbierky organizovanej DCH v Žiline. Z tejto zbierky dostali potraviny a čistace
prostriedky aj viacdetné rodiny z našej farnost.










Ako každý rok, aj v roku 2018 členky FCH vypomáhali pri varení na farských detských
táboroch v mesiaci júl.
Možno ešte spomenúť pomoc pri distribúcii balíčkov potravinovej pomoci podľa
rozpisu MSVaR a zvyšných balíčkov pre rodiny v našej farnost, ktoré sme dostali
z DCH Žilina.
Prostredníctvom stálej aktvity FCH - krabičky s nápisom chcem darovať / potrebujem,
ktoré sme umiestnili vo všetkých kostoloch našej farnost boli v rámci farnost
posunuté darované predmety pre príjemcov, ktorí túto pomoc privítali (napr. bicykel,
stôl, stoličky).
O našich aktvitách informujeme členov farnost prostredníctvom plagátov, web –
stránky farnost a v Infoliste farnost, kde uverejňujeme aj poďakovania za účasť na
našich aktvitách a ich vyhodnotenie.
V júni 2018 sa stále členky FCH zúčastnili Duchovnej obnovy, ktorú zorganizovala DCH
Žilina a v decembri 2018 stretnuta zamestnancov a dobrovoľníkov DCH v Žiline
s otcom biskupom Tomášom Galisom.

Nepravidelné aktvity:




Tak ako sme si predsavzali v minulom roku, snažili sme sa o budovanie dobrých
vzťahov vo farskom spoločenstve, ako aj vrámci FCH. V máji 2018 sme si zorganizovali
púť FCH do Turzovky, ktorá sa stretla s veľmi kladným ohlasom. Na konci roka 2018
sme sa členky FCH stretli na spoločnom posedení, spojenom s ďakovnou modlitbou za
uplynulý rok v našej FCH.
Vrámci informovaní o FCH sa členka našej FCH zúčastnila v októbri 2018 natáčania
relácie na tému Farské charity v televízii LUX v Bratslave.

Plány FCH do budúcnost:





pokračovať v doterajších aktvitách
byť vnímaví na potreby ľudí vo farnost
naďalej sa podieľať na budovaní a rozvíjaní dobrých vzťahov vo farskom spoločenstve

