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Jak dopadla humanitární sbírka? 

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, která proběhla 8. října, naplnila půl menšího nákladního
auta darovanými věcmi a přinesla do naší pokladny 790,- Kč.  Z toho jsme 500,- věnovali Diakonii  na
dopravu sbírky na nádraží do Vršovic a pak do Broumova, kde se oblečení třídí a dále využívá. Zbylé
peníze použijeme na malé vánoční dárky pro seniory. 

Charitní kasička 

Charitní kasička na měsíc září a říjen byla cílená na zakoupení ledničky  pro tatínka a pěstouna se třemi
dětmi. Vzhledem k nepříznivým zvratům v této rodině, ztratila sbírka na ledničku svoje poslání, a proto
jsme se rozhodli pomoci jiné potřebné  pěstounské rodině. V tomto případě se jedná  o rodinu, kde  se
babička  stará o dvě malé vnučky ve starém domku. Vlivem okolností jim byl  odpojen elektrický proud
a tím se životní podmínky v rodině staly neúnosné. Částka za opětovné zapojení el. proudu činí 12 500,-
Kč. A tak by bylo  pro tuto sociálně slabou rodinu velkou pomocí,  kdybychom  jim pomohli z naší
Charitní kasičky alespoň část požadované částky zaplatit. 
Sbírku jsme ještě prodloužili o jeden měsíc.

Setkání v DPS Senior

Ve čtvrtek 30.10. se v rámci tzv. Podvečerního povídání uskutečnila v DPS Senior přednáška a beseda
„Tři měsíce v trapistickém klášteře“. Studentka Marta Žilková se přišla podělit o své zážitky z pobytu a
práce v klášteře, který leží ve Švýcarsku. Všechny nás zúčastněné zajímalo, jak se do kláštera dostala
(jako dobrovolnice), co tam dělala (vypomáhala hlavně v kuchyni, v prádelně a na zahradě), jestli byla
někde na výletě (byla  na několika výletech včetně chaty v horách, kterou mají  k dispozici  klášterní
sestry a  občas  tam na  jeden den mohou  jet)  a  také  co se v klášteře  jí  (maso vzácně,  hlavně však
zelenina,  pečivo i  moučníky).  Beseda se vydařila a stále byly nějaké otázky,  které nám Marta ráda
zodpověděla. Tak třeba zase příště.

Připravujeme:
Kabaret
Na konec listopadu (čtvrtek 27.11. od 17 hodin v DPS Senior) jsme opět pozvali Komorní soubor Pražského
salónního orchestru pod vedením pana Vomáčky. Členové souboru si tentokrát pro nás připravili kabaretní pásmo
„Pod starou lucernou“. Srdečně zveme nejen obyvatele Senioru, ale i občany města. Vstup je volný.

Předvánoční besídku
I letos připravujeme pro obyvatele Senioru Předvánoční besídku, která se koná v pondělí  8.12. 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. 

Tříkrálovou sbírku 2015
Již  tradiční  Tříkrálová  sbírka,  kterou  v celé  naší  republice  organizuje  Charita  Česká
republika, se opět bude konat v období svátku Tří králů (6.1.) V Říčanech a okolí bude naše
Farní charita tuto sbírku také pořádat. Zveme proto všechny koledníky,  kteří by se chtěli
zúčastnit  a  pomohli  nám koledovat  v ulicích  města  a  přitom vybírat  peníze  na  projekty
Charity. 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, mailem (marie.junkova@seznam.cz)  nebo na tf. čísle 732 126 355

(Marie Junková). Děkujeme za pomoc.

Stránku připravila Marie Junková
Listopad 2014
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