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U Zagrebu, 30. studeni 2011.
Franjevački svjetovni red i FRAMA

ZAMOLBA ZA POMOĆ U PRODAJI BOŽIĆNIH DRVACA
u okviru akcije „Za 1000 radosti“ – akcije pomoći najpotrebnijim obiteljima
OTVORI VRATA SRCA !
I ove smo godine pokrenuli akciju „Za 1000 radosti“, koju organiziramo već deveti
puta zaredom. Akciju smo započeli 2003. i sretni smo i zahvalni Bogu što nam, uz
pomoć brojnih dobrih ljudi, daje snage za njeno provoñenje i ove godine.
U akciji „Za 1000 radosti“ ne radi se samo o prikupljanju materijalne pomoći. Svake
godine, osim prikupljanja konkretne pomoći, cilj nam je i snažnije isticati kršćanske
vrijednosti – ljubav, solidarnost, nesebičnost, poduzetnost, nenasilje, tolerancija.
Čime, vjerujemo, osnažujemo društvene rasurse „za dobro“.
Slogan je ovogodišnje akcije OTVORI VRATA SRCA!, a proistekao je iz poruke
pape Benedikta XVI. tijekom posjeta Zagrebu u lipnju 2011., koji je snažno
obilježilo njegovo zalaganje za hrvatske obitelji. Papa je tada poručio:
„Velikodušno primajte one koji kucaju na vrata vašega srca, nudeći svakome
darove koje vam je božanska dobrota povjerila.“
Sredstvima prikupljenim u akciji obiteljima u potrebi nastojat će se olakšati nabava
hrane, plaćanje režija, kupnja lijekova, liječenje ili kupnja medicinskih pomagala,
omogućiti poboljšanje nedostojnih stambenih uvjeta, pomoći u podmirenju troškova
toplog obroka djeci u školi ili novčano pomoći obiteljima pogoñenima
nezaposlenošću, oskudicom, dugovima, bolešću. Ove su godine u središtu naše
pozornosti obitelji u kojima su oba roditelja/hranitelja nezaposleni.
U okviru akcije organiziramo i prodaju božićnih drvaca s korijenom, koje Hrvatske
šume daruju nama kako bismo prodajom tih drvaca prikupili novac za potrebne.
Ova je prodaja samo jedan od načina kojim prikupljamo sredstva za pomoć.
Zahvaljujući što se već nekoliko godina u toj prodaji pridružujete i vi, članovi FSR-a
i FRAME iz različitih zagrebačkih bratstava; Kaptol, Dubrava, Vrhovec, Siget,
Majka Božja Lurdska…molimo Vas opet za pomoć, pomažući nam i ove godine
svojim osobnim angažmanom u prodaji božićnih drvaca.
Ovogodišnju smo prodaju božićnih drvaca, u suradnji s Hrvatskim šumama,
organizirali u subotu 17. prosinca na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, s
početkom u 8h, a pretpostavljamo kako ćemo s prodajom završiti do 15h.
Želim Vam obilje Božjeg blagoslova, pozdravljajući vas pozdravom sv. Franje,
mir i dobro!
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