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Charitní kasička 
Od 1.9. jsme zahájili „Charitní kasičku“ pro Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Po dohodě s p. ředitelem 
Hospice bude sbírka použita na nákup zdravotnického materiálu, kterého není nikdy dost, jak nám sám sdělil.  
Po otevření kasičky jsme zjistili, že v září a říjnu bylo vybráno 2 067,- Kč.  
Děkujeme za všechny Vaše dary, ale vzhledem k tomu, že jsme předpokládali přece jen trochu větší 
částku, kterou budeme moci do Čerčan předat,  rozhodli jsme se sbírku ještě prodlužit do 31.12.2013. 
Kasička je uložena v kostele a hledat ji můžete vpravo a na stole. !
Tříkrálová sbírka 2014 

I v příštím roce se bude konat v období svátku Tří králů již tradiční Tříkrálová 
sbírka, kterou v celé České republice organizuje Česká katolická charita. 
Naše Farní charita se do sbírky také zapojí. A protože se neobejdeme bez 
pomoci koledníků, chtěla bych Vás poprosit o spolupráci. Do skupinek „tří 
králů“ je vždy potřeba dospělý a pak nejlépe dvě, tři děti. Pokud by se přihlásily 
rovnou celé skupinky bylo by to ideální, případně se hlaste i jednotlivě.  
Hlásit se můžete osobně, e-mailem (marie.junkova@seznam.cz)  nebo na tf. 

čísle 732 126 355 (Marie Junková). Těším se, že se najde opět velké množství odvážných „tří králů“, 
kteří budou právě tak úspěšní jako loni, kdy jsme vybrali největší částku za celou dobu trvání sbírky 
(65 977,- Kč). !!
Komorní soubor Pražského salónního orchestru 

Ve čtvrtek 28.11.2013 v rámci tzv. Podvečerního povídání v Senioru se uskuteční od 17 hodin malý 
koncert Komorního souboru Pražského salónního orchestru pod vedením pana Vomáčky. Vzhledem k 
nedávnému 100. výročí narození Karla Valdaufa bude pořad věnován především tomuto skladateli, 
ale můžeme se těšit i na polku od Bedřicha. Smetany, směs melodií z operety Veselá vdova od 
 Franze Lehára, serenádu od Václava Vačkáře a další. Srdečně zveme nejen obyvatele Senioru, ale i 
občany města. Vstup je volný. !
 
Předvánoční besídka 

Jako minulý rok tak i letos připravujeme pro obyvatele Senioru 
Předvánoční besídku, která se koná ve středu 4.12. od 17 hodin. 
S hudebním a pěveckým programem přijdou děti ze Základní umělecké 
školy se svými učiteli a členky charity připraví pro každého seniora malý 
vánoční dárek a k němu přidají malované přáníčko od dětí ze školky nebo 
od děti, které chodí na náboženství. Na besídku se vždy těší nejen 
obyvatelé Senioru, ale i účinkující dětí, protože jsou vždy odměněny 
uznáním a velikým potleskem. Na závěr si se zpívajícími dětmi zazpívají 
všichni příchozí a těšení se na Vánoce může začít. !!!
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