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Jak dopadla sbírka?
Ve čtvrtek 10.10. proběhla již tradiční podzimní humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. Pracovníci 
Diakonie odvezli množství krabic a pytlů s oblečením, péřové přikrývky  a polštáře, a tentokrát i  
nádobí a skleničky. Jako dar na činnost naší Charity  a příspěvek na odvoz sbírky jsme obdrželi 1360,- 
Kč. Z toho jsme 500,- Kč předali jako dopravné a zbytek putoval do pokladny  Charity. Finance budou 
použity na drobné dárky pro účastníky  Předvánoční besídky  v Senioru a nemocné na Vojkově, kam již 
tradičně chodíme vždy na Štědrý den dopoledne.
Na čtvrtek, kdy měla být sbírka, předpovídali déšť a já měla obavy, jak to dopadne, jestli nám sbírka 
nezmokne. Ale naštěstí  nám počasí přálo (možná spíš sv. Petr) a v době sbírky nepršelo. Všechny věci 
jsme stihli naložit, a když pak v 17 hodin auto odjelo a členky Charity se rozešly k domovu, začalo 
pršet. Sice jsme cestou domů zmokly, ale to už nám nevadilo, hlavně, že sbírka odjela suchá.
Bohu díky za počasí i Vám všem dárcům za dary peněžní i věcné.

Předání peněz z Tříkrálové sbírky

V úterý 15.10. jsme na faře při naší pravidelné schůzce Charity měli malou slavnost, které se 
zúčastnila zástupkyně sociálního odboru MěÚ v Říčanech paní Spolková, členové Charity a paní 
Apltauerová, maminka postižené Denisky, a Deniska. Pro tu jsme měli připraveno z Tříkrálové sbírky 
9 000,- Kč jako příspěvek na zakoupení invalidního vozíku. Toto využití části Tříkrálové sbírky 
navrhla jedna naše členka již při podávání záměru, na jaké projekty budou peníze ze sbírky čerpány. 
Deniska žije se svými rodiči a brášky v Říčanech, a proto nebyl vůbec žádný problém, abychom  na 
invalidní vozík nepřispěli. Vždyť peníze věnovali občané ze Říčan a okolí a pomoc bude směřovat 
zase do Říčan, malé Denisce, obyvatelce města. 
Za finanční dar máme všem „tříkrálovým“ dárcům vyřídit od maminky i Denisky velké poděkování.

Upozorňujeme na: 

- 7. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle
Setkání proběhne v rámci oslav vzniku republiky pod názvem Modlitba za domov v KOMUNITNÍM 
CENTRU MATKY TEREZY, PRAHA 11, U MODRÉ ŠKOLY 2337, HÁJE (METRO C) dne 
28.10.2013 od 9:30. Program je rozmanitý – modlitba, divadlo, soutěž, koncert, diskuse s Marií 
Svatošovou, zakladatelkou prvního hospice v České republice, a s dalšími hosty. Setkání vyvrcholí 
v 15:00 ekumenickou slavností. 
Podrobnosti na www.modlitbazadomov.cz

-  Příběhy, které svět nevidí
Česká televize vysílá dokumentární cyklus o práci Charity ČR a dalších církevních organizací. Cyklus 
je nazvaný Příběhy, které svět nevidí. Celkem 15 půlhodinových pořadů mapuje životní příběhy 
klientů charitních služeb a lidí, kteří o ně pečují. Jednotlivé díly můžete vidět každou neděli odpoledne 
na ČT 2.
.
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