
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

 

Humanitární sbírka  
 

Tradiční podzimní humanitární sbírka se uskuteční 

ve  středu 8. 10. 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. Pokud nám ke 

krabici nebo pytli přidáte 10,- Kč velmi to uvítáme. Vybrané peníze použije naše Farní charita částečně pro 

Diakonii Broumov, která si sbírku převezme, jako příspěvek na odvoz a zpracování (500,- Kč) a zbytek bude  

na naši další činnost, např. na nákup drobných dárků na Vánoční besídku v DPS Senior.  

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

Charitní kasička  
 
Pro měsíc září a říjen jsme připravili společně s paní Čelikovskou z organizace Úsměv (Poradenské centrum 

pro rodinu a děti, www.usmevricany.cz) sbírku na pomoc tatínkovi a pěstounovi z Myšlína, kde bydlí v 

chatičce  se svými dvěma dětmi a  manželčiným synem z  jejího prvního manželství. Matka od nich odešla. 

Jejich poměry jsou opravdu slabé a právě jim přestala fungovat lednička. Rozhodli jsme se tedy pro sbírku, 

která bude věnována na nákup nové ledničky. Charitní kasička je umístěna v kostele sv. Petra a Pavla v 

Říčanech.  

 

Setkání v DPS Senior 
 

Ve čtvrtek 25.9. se v rámci tzv. Podvečerního povídání uskutečnilo v DPS Senior „Poprázdninové povídání o 

Španělsku“. Vyprávění z vlastní zkušenosti i z načtených informací o Španělsku přednesla paní Junková. 

Návštěvníci se dověděli např. kolik obyvatel má hlavní město Madrid (3 milióny), kde se nachází nejvyšší 

hora Španělska (není to někde v Pyrenejích, ale na kanárském ostrově Tenerife),  jaké je jejich tradiční jídlo 

(paella) a oblíbený nápoj (sangria). Následná beseda se stočila i na vzpomínání kdo ve Španělsku také byl a 

jak se mu tam líbilo. Necelá hodinka nám všem uběhla jako nic a ani se nám z teplého Španělska „nechtělo 

vracet“. 
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Aktuálně z Arcidiecézní charity Praha: 
 

Charita na svatováclavské pouti ve St. Boleslavi  
 

Národní svatováclavské pouti se zúčastnili i pracovníci Charity, aby se setkali s poutníky a představili jim 

svoji práci. U Baziliky sv. Václava byli již od půl šesté ráno, aby přivítali poutníky přicházející na modlitbu 

Anděl Páně a latinskou mši sv. v kryptě.  Rozdávali  horký čaj, kávu, 

koláčky a také propagační materiály.  
 

Před Chrámem Nanebevzetí Panny Marie pak byl postaven na již 

tradičním místě stánek s propagačními materiály Charity, s výrobky 

klientek azylových domů pro matky s dětmi a drobnostmi z Ugandy, 

které si mohli návštěvníci za dobrovolný příspěvek odnést. Ani tady 

nechyběly tradiční čaj, káva a koláčky rozdávané poutníkům zdarma. 

U stánku se během dne zastavilo na občerstvení přes 800 poutníků. 

 
 

Stránku připravila Marie Junková 

Říjen 2014 


