
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 

Humanitární sbírka  
 

Tradiční jarní humanitární sbírka se uskuteční v úterý 6. 5. 2014 od 12,00 do 17,00 hodin u fary 

(kostela) na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako obvykle můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky 

(minimálně 1m
2
, nemají to být odřezky a zbytky látek), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, 

polštáře, spacáky, záclony, hračky, hygienické a toaletní potřeby, prací a čistící prostředky, školní i 

sportovní potřeby. Za krabici nebo pytel s darovanými věcmi uvítáme 10,- Kč. 
 
Možná si řeknete, proč nosit oblečení (a další věci) do sbírky a ještě přidávat desetikorunu, když 

mohu odnést věci do sběrného kontejneru a zadarmo? Odpověď je jednoduchá - protože uděláte 

dobrý skutek! A dokonce několikanásobný. Sbírkou podpoříte organizaci Diakonie 

Broumov (původně Občanské sdružení Diakonie Úpice) i naši Farní charitu.  

Diakonie zaměstnává na třídění věcí ze sbírek (oblečení nositelné a oblečení poškozené, které se 

předává k průmyslovému zpracování) cca 50 osob z okraje společnosti. Zde mají tito lidé možnost 

pracovat v částečně chráněném prostředí a tak se připravovat na vstup na otevřený trh práce a na 

návrat do společnosti. Vybrané peníze použije naše Farní charita částečně pro Diakonii jako 

příspěvek na odvoz a zpracování sbírky (500,- Kč) a zbytek  na naši další činnost, např. na nákup 

drobných dárků pro návštěvu nemocných nebo na květiny ke Dni matek.  

Takže díky Vašim přineseným věcem budou mít lidé práci, ošatíte obyvatele Azylových domů nebo 

jinak potřebné, potěšíte květinou, kterou koupíme za věnované peníze. A to jistě stojí za tu námahu 

se do sbírky zapojit! 

 

Postní almužna 2014 

"Kdo se postí, ať je milosrdný" 
 

Postní almužna vynesla 10 593,- Kč. Tato částka bude přidána k vybraným 

penězům z charitní kasičky (6 928,- Kč). Vybírali jsme peníze pro postiženou 

holčičku Denisku Jancurovou jako příspěvek na nákup invalidního vozíku 

(podrobnější informace na minulých stránkách charity a v kostele na 

nástěnce). Podrobný popis předání peněz zveřejníme na příští stránce Farní 

charity. 

 

Malý koncert s flétnami 
 

Ve čtvrtek 24.4. 2014 od 16:30 byl v DPS Senior v rámci měsíčního Podvečerního povídání uveden 

malý koncert dětí z flétnové hudební školičky, kterou vede paní učitelka Waldhegerová. V rámci 

veřejného vystoupení v DPS, které organizujeme společně s paní učitelkou, slouží tento koncert k 

předvedení toho, co se děti za skoro uplynulý školní rok  naučily. Veselé pásmo písniček vždy potěší 

pozorné a vděčné publikum ze Senioru i další návštěvníky.  

 

Besídka ke Dni matek 
 

I letos chystáme besídku ke Dni matek v DPS Senior s malými dárky a s programem říčanské 

Hudební školy. Uskuteční se ve středu 14.5.2014 od 17 hodin v sále jídelny. Paní ředitelka Sinkulová 

a paní učitelka Javorská s dětmi ze ZUŠ vždy připraví pěkné písničky, které maminky a babičky 

potěší a většinou si je i rády s dětmi zazpívají. Členky Farní charity rozdají květiny, malý dárek (letos 

to bude voňavé mýdlo) a ručně kreslené přáníčko od dětí ze školy. Příjemně strávená hodinka na 

besídce nám všem velmi rychle uteče a ani se nám nechce rozcházet.  Přijďte se také podívat. 

 

 
Připravila Marie Junková 

Květen 2014 
 


