STRÁNKA FARNÍ CHARITY
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Tříkrálová sbírka 2014
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Na tříkrálové koledování máme zatím přihlášeno 11 skupinek koledníků. Oproti
loňsku je to ještě není mnoho, takže prosím neváhejte a přihlaste se, protože bez
koledníků se prostě koledovat nedá. 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 a to buď osobně, mailem
(marie.junkova@seznam.cz) nebo na tf. čísle 732 126 355 (Marie Junková).
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Návštěva nemocných na Vojkově
Naše již tradiční návštěva nemocných v LDN na Vojkově proběhne i letos na Štědrý den dopoledne.
Navštívíme všechny nemocné, kteří museli o Vánocích zůstat v této nemocnici. Máme pro ně vždy
připravený nějaký malý dárek a kreslené přáníčko od dětí a hlavně dobré slovo. Snažíme se je
povzbudit a potěšit v jejich nemoci a odloučení od rodiny, protože o Štědrém dnu je toto pobývání
v nemocnici zvláště těžké.
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Fotografická soutěž Můj svět
Charita Opava, která je jednou z největších a nejstarších Charit v České
republice, a která v roce 2014 oslaví již 25 let činnosti, nás pozvala do
fotografické soutěže. Jedná se o již 6. ročník celonárodní fotosoutěže
„MŮJ SVĚT“ pro zaměstnance, dobrovolníky a poprvé také pro uživatele
služeb Charit České republiky. Soutěží se ve třech kategoriích: 1.
kategorie: Portrét - tváře lidí Charity, 2. kategorie: Život kolem nás - svět
pohledem zaměstnanců Charity, 3. kategorie: Jak to vidím já - svět
pohledem klientů Charity.
Oceněna budou první tři místa v každé kategorii, pro vítěze je připraven chytrý mobilní telefon
SAMSUNG GALAXY YOUNG a další hodnotné ceny včetně čestných uznání poroty. Fotografie je
nutné poslat v digitální podobě do 30. ledna 2014 na adresu: fotosoutez@charitaopava.cz.
Podrobnosti můžete nalézt na webových stránkách Charity Opava (www.charitaopava.cz) nebo u
pana Ivo Mludka, Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, tel.: 604 221 266, 553 612 780,
mludek@charitaopava.cz.

!!

Přání
Na posledních řádkách v letošním roce chci popřát všem našim příznivcům, spolupracovníkům i
všem ostatním občanům Říčan a okolí klidné a požehnané Vánoce a v novém roce 2014 hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti.
Současně chci poděkovat za pomoc a spolupráci v roce 2013 všem, kteří nám během roku pomáhali
při našich akcích, farnosti Říčany, všem firmám a školám, které nám vycházejí vstříc, zvláště fi
Ekoflór a Pekařství Frydrych, ZUŠ, Mateřské škole Srdíčko a MěÚ v Říčanech.
Přeji všem, ať se Vám v novém roce daří, ať Vám ve všech Vašich činnostech Bůh pomáhá a ať je
Vaše srdce vždy otevřené pro pomoc druhým.
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