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 Charitní kasička 
 

      

Jak jsem psala již minule a jak jste si jistě v předsíni kostela 

všimli nástěnky a v kostele označené kasičky, od března jsme ve 

spolupráci s Farností zavedli nový dlouhodobý projekt „Charitní 

kasička“. Do této kasičky budou vždy měsíc případně dva měsíce 

vybírány peníze na určitý konkrétní účel a pro konkrétního 

příjemce. První, kdo bude vybranými penězi obdarován, byl 

zvolen Charitní domov pro seniory v Mukařově. Darované 

peníze budou dle dohody s vedením domova přidány do rozpočtu 

na zhotovení protiskluzové dlažby na rampě u kuchyně.  

A proč jsme vybrali jako prvního příjemce zrovna Charitní 

domov v Mukařově? Hned z několika důvodů – podpoříme 

bydlení pro seniory, v Domově žijí a žili bývalí říčanští 

obyvatelé, obec Mukařov leží blízko Říčan a většina z nás o 

zdejším Domově ví a také je dostupný i pro naši návštěvu a 

kontrolu, zda opravdu byly peníze použity na novou dlažbu. 

 

 

 

  Charitní domov pro seniory v Mukařově – rampa u kuchyně, kde je potřeba položit protiskluzovou 

dlažbu 

 

 

Setkání zástupců „malých Farních charit“ 
 

Na začátku března jsme se v  Praze zúčastnili (paní Junková a Petrásková) setkání zástupci Farních 

charit, abychom společně hovořili o své činnosti a plánech do budoucna. Na setkání byli pozváni 

zástupci tzv.malých Charit – tedy těch, které ve farnostech působí pouze dobrovolnicky a  nemají své 

placené zaměstnance. Namátkou lze uvést Charity v Benešově, Řevnicích, Dobříši, Říčanech, v  

Praze--Smíchově nebo Žižkově. Posláním těchto Charit je především pomoc lidem v  nouzi ve svých 

farnostech (starým a  opuštěným lidem, nemocným, osobám v  nepříznivé ekonomické situaci, 

rodinám s  dětmi apod.). Významným způsobem se také tyto Charity zapojují do organizace 

Tříkrálové sbírky.  

 
 

Připravujeme: 
 

Na zelený čtvrtek dne 28.3. 2013 od 16:30 bude v DPS Senior v rámci měsíčního Podvečerního 

povídání uvedena přednášku a besedu na téma „Velikonoce – největší křesťanské svátky“. Jak se 

slaví a co znamenají pro křesťany a jak se slaví ve světě, různé lidové zvyky a tradice u nás i v cizině 

a další pohledy na tyto veliké svátky. Na besedu zveme nejen obyvatele Senioru. 

 

 

 

Stránku připravila Marie Junková 

 

 

 


