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Charitní kasička  
 
Jak jsme již informovali minule, změnil se účel Charitní kasičky za měsíc září a říjen; nový účel je pomoc pro 

pěstounskou rodinu, kde  se babička  stará o dvě malé vnučky. Byl jim odpojen elektrický proud a pro 

znovuzapojení je nutné zaplatit 12 500,- Kč.  

K 31.10. bylo vybráno 3 190,- Kč a proto jsme se rozhodli sbírku ještě prodloužit o měsíc. Již však v polovině 

listopadu jsme měli díky štědrým dárcům (mladí manželé s dětmi darovali neuvěřitelnou částku 9 000,-) skoro 

celou částku pohromadě. A než jsme stihli napsat darovací smlouvu, ještě jsme obdrželi další dar a mohli jsme 

předat potřebnou částku celou! Takže organizace „Usměv“, se kterou v této záležitosti spolupracujeme, mohla 

zařídit zaplacení faktury za elektřinu a doufáme, že se již u babičky a dětí svítí. 

Všem dárcům patří velikánský dík! Pán Bůh Vám všem oplať! 
 

Na část listopadu a prosinec byla připravena nová sbírka - Pomoc postižené rodině 

Ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ v Říčanech jsme se připojili k pomoci rodině z našeho regionu, 

které vyhořel dům. Pomoc již nabídla obec (náhradní byt a sbírka oblečení), krajský úřad (15 000,-), sociální 

odbor MěÚ (např. pomoc psychologa a další) a naše Farní charita darovala rodině 6 000,-Kč z Tříkrálové 

sbírky 2014. Není to zrovna mnoho v porovnání se škodou, která vznikla, a tak jsme se rozhodli věnovat 

„Charitní kasičku za listopad a prosinec“ této postižené rodině. Zatím není dohodnuto na co konkrétně bude 

částka z kasičky použita, ale vzhledem ke škodě skoro na všem v domě, jistě bude vybráno to, co bude nejvíce 

potřeba. Budeme Vás informovat. 

 

Kabaretní vystoupení v DPS Senior 
 

Ve čtvrtek 27.11. nás opět po roce přijel potěšit svým vystoupením Komorní soubor Pražského salónního 

orchestru pod vedením pana Vomáčky. Kabaretní pásmo „Pod starou lucernou“ bylo moc vydařené, společně 

se souborem jsme si zpívali písničky ze staré Prahy, poslechli jsme si povídání o různých kabaretech, které 

v Praze začátkem minulého století vznikly a zasmáli jsme se při humorné básni i písničkách. Moc mě po 

představení potěšila jedna obyvatelka Senioru, která mi řekla – během písniček jsem zapomněla na všechny 

bolesti a trampoty. A tak bychom chtěli, aby to bylo na všech akcích, které Farní charita dělá.   
 

Připravujeme: 
 

Návštěvu nemocných v LDN na Vojkově 

I letos na Štědrý den dopoledne navštívíme všechny nemocné v LDN, kteří zde museli o Vánocích zůstat. 

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.  
 
 

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. 

 

Přání  
 

Vzhledem k blížícím se svátkům, chci popřát všem našim příznivcům, spolupracovníkům i všem ostatním 

občanům Říčan a okolí klidné a požehnané Vánoce, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti v novém roce 

2015. Současně chci poděkovat za dary, pomoc a spolupráci všem, kteří nám během roku pomáhali při našich 

akcích – zejména farníkům Farnosti Říčany, fi Ekoflór, Pekařství Frydrych, ZUŠ a MěÚ v Říčanech.  
 

Stránku připravila Marie Junková 

Prosinec 2014 
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