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STRÁNKA FARNÍ CHARITY
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Charitní kasička a Postní almužna

!

Od ledna do března 2014 jsme sbírali do Charitní kasičky peníze pro postiženou
holčičku Denisu Jancurovou jako příspěvek na nákup invalidního vozíku. Následně
pak byla sbírka prodloužena ještě do konce dubna, protože jsme chtěli dát možnost,
aby se obsah kasiček (postniček) s Postní almužnou mohl předat do Charitní
kasičky.
A jak tato společná sbírka dopadla? Myslím, že docela dobře, protože vynesla
17 521,- Kč.
Spojili jsme se s paní Spolkovou, vedoucí sociálního odboru MěÚ v Říčanech,
abychom domluvili předání peněz na invalidní vozík pro Denisku. Zde jsme se však
dověděli, že mezitím než jsme sbírku ukončili, invalidní vozík pro Denisku již
zaplatili další hodní sponzoři.
Vzhledem k tomu, že se v dubnu Deniska zúčastnila specializovaného léčebného programu v Klimkovicích (tzv.
cvičení v kosmickém obleku), který nehradí zdravotní pojišťovna, rozhodli jsme se přispět na tento lázeňský pobyt.
Po dohodě s paní Spolkovou byla na lázně vyčleněna částka 9 000,- Kč, která bude předána formou darovací
smlouvy mamince Denisky.

!Na doporučení pí Spolkové zbylými penězi (8 521,- Kč) pomůžeme dalšímu zdravotně postiženému dítěti a
sociálně slabé rodině se zakoupením výbavy pro nastávajícího prvňáčka. Peníze opět budou předány formou
darovací smlouvy. Jména ani další podrobnosti zatím nezveřejňujeme, protože nevíme, zda s tím obdarovaní budou
souhlasit.
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Humanitární sbírka
Humanitární sbírka, která proběhla 6. května, naplnila skoro půl nákladního auta darovanými věcmi a přinesla do
naší pokladny 1360,- Kč. Z toho jsme 500,- věnovali Diakonii Broumov na dopravu sbírky na nádraží do Vršovic a
pak do Broumova, kde se oblečení třídí a dále využívá.
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Přednáška „Úspěšné ženy v Sokole“
!Dne 26.6. od 16:30 uvedeme v rámci Podvečerního povídání v Senioru přednášku a besedu „Úspěšné ženy

v Sokole“. Přednášku si pro nás připravila bývalá dlouholetá vzdělavatelka Sokola paní Jaroslava Tůmová, která
nám již o Sokole byla povídat několikrát. Její láska ke cvičení a k Sokolu a také její široké znalosti o této organizaci
vždy zaručují velmi zajímavou přednášku. Vždy se dovídáme něco nového a také si obyvatelé Senioru
zavzpomínají, jak oni sami chodili „do Sokola“. A protože to bylo v době totality, opravdu tam ty uvozovky patří.
V té době svobodná organizace Sokol vlastně vůbec neexistovala a název „Sokol“ pouze přetrvával mezi lidmi.
Přijďte si tedy také poslechnout přednášku a zavzpomínat si na dětství a mládí strávené v „Sokole“.
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Informace z Arcidiecézní charity Praha:
!2. června otevírá Farní charita Beroun nový benefiční obchůdek. Po Lochovicích a Hořovicích se podařilo zajistit pěkné

prostory v Berouně a otevřít zde obchůdek na Plzeňské třídě 34 (u hlavní silnice, přímo naproti Zábranskému kostelu).
Benefiční obchod provozovaný neziskovou organizací je ve světě zažitý způsob získávání finančních prostředků. Lidé do něj
mohou nosit věci, které nepotřebují a jiné si zase v obchůdku koupit a tak přispět na dobrou věc. Sortiment zboží je výhradně
z darů veřejnosti.
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Připravila Marie Junková
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