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Přání  
Všem čtenářům bych chtěla popřát pro celý nový rok 2015 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti a Božího 
požehnání. 

Tříkrálová sbírka 

K lednové Tříkrálové sbírce se naše říčanská Charita připojí již počtrnácté. V období od 4. 
do 11. ledna můžete Tři krále – koledníky potkat někde v ulicích města  nebo zazvoní u Vás 
doma.  Budou mít zapečetěnou pokladničku s razítkem MěÚ v Říčanech, vedoucí skupinky 
bude starší 18ti  let s viditelně umístěnou a vyplněnou průkazkou Charity a samozřejmě OP.  
Přispěním do  pokladničky podpoříte Nemocnici Arcidiecézní charity (ADCH) Praha 
v Ugandě, přispějete na  pomoc rodinám a dětem, podpoříte nové Farní charity v pražské 

ADCH. Část peněz ze sbírky se vrátí do naší Farní charity na akce, které pořádáme nebo na 
pomoc potřebným (např. jsme přispěli na provoz hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, na invalidní vozík, 
vypomohli jsme postižené rodině). 
Pokud budete chtít přispět do Tříkrálové sbírky, ale koledníky nepotkáte ani  nepřijdou k Vám domů, můžete se 
zastavit na Městském úřadě v Říčanech. Zde bude kasička v recepci a v odd. ověřování podpisů a listin.  
Za každý Váš příspěvek do kasičky děkujeme. 

Charitní kasička – prodloužení do konce ledna  
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.  
K 31.12.2014 bylo vybráno 1 680,- Kč a proto jsme prodloužili sbírku do 31.1. 2015. 

Předvánoční besídka  

Na začátku prosince jsme opět připravili pro obyvatele domu 
Senior Předvánoční besídku. Hudební a pěvecký program 
připravila paní ředitelka Sinkulová a další učitelé ze Základní 
umělecké školy a soubor Mikeš. Členky charity rozdaly 
připravené drobné dárky a vánoční přáníčka, která pro tuto 
příležitost namalovaly děti ze školky nebo děti, které chodí na 
náboženství. Na tuto besídku se vždy těší nejen obyvatelé 
Senioru, ale i účinkující dětí, protože jsou vždy odměněny 
uznáním a velikým potleskem. Na závěr si všichni společně 
zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán, která sice zazněla 

poněkud předčasně, ještě v adventu, ale všichni zpívali s chutí a radostí a tuto krásnou náladu si odnesli do 
svých bytů. 

Stránku připravila Marie Junková 
Leden 2015


