
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Humanitární sbírka  
 

Tradiční jarní humanitární sbírka se uskuteční v úterý 19. 5. 2015 od 12,00 do 17,00 hodin u fary 

(kostela) na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako obvykle můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky 

(alespoň 1 m
2
), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, domácí potřeby 

– nepoškozené nádobí, skleničky, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty neztratily), knihy a 

časopisy, hračky, drobné elektrické spotřebiče do domácnosti (žehlička, vařič, remoska, apod.). 

Pokud nám přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky, 

zbytek na naši další činnost - např. na drobné dárky při návštěvě nemocných, na květiny ke Dni 

matek pro seniorky).  

Sbírka je určena pro Diakonii Broumov, která se zabývá tříděním a dalším zpracováním darovaných 

věci. Heslem této organizace je „Nepotřebné věci, potřebným lidem!“. Když tedy doma vyhledáte 

věci, které již nepotřebujete a darujete je do sbírky, 

pomůžete lidem z okraje společnosti, kteří pracují a třídí 

sbírky v částečně chráněném prostředí v Diakonii a také 

lidem, kterým jsou nositelné oděvy předány (např. v 

azylových domech, ve střediskách sociální pomoci nebo při 

živelných pohromách).  

Takže díky Vašim přineseným věcem budou mít lidé práci, 

ošatíte obyvatele Azylových domů nebo jinak potřebné a 

pokud nám přidáte i nějakou tu korunu, koupíme květiny, 

kterými potěšíme maminky a babičky na besídce ke Dni 

matek. A to jistě stojí za tu námahu se do sbírky zapojit! 

 

Charitní kasička  
 

V březnu a dubnu jsme sbírali peníze pro Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech. K 30. dubnu 2015 

bylo vybráno 1 850,- Kč. Peníze předáme co nejdříve formou darovací smlouvy řediteli hospice panu 

Jiřímu Krejčímu. 

 

Malý koncert s flétnami 
 

Ve čtvrtek 23.4. 2015 od 16:30 byl v DPS Senior v rámci měsíčního Podvečerního povídání uveden 

malý koncert dětí z flétnové hudební školičky, kterou vede paní učitelka Waldhegerová. V rámci 

veřejného vystoupení v DPS, které organizujeme společně s paní učitelkou, slouží tento koncert k 

předvedení toho, co se děti za skoro uplynulý školní rok  naučily. Veselé pásmo písniček vždy potěší 

pozorné a vděčné publikum ze Senioru i další návštěvníky.  

 

Besídka ke Dni matek 
 

Tradiční besídku ke Dni matek v DPS Senior pořádá naše Farní charita ve středu 13.5.2015 od 17 

hodin v sále jídelny. Hudební program nám vždy zajistí Hudební škola v Říčanech, dárky připraví 

členky naší Charity. Jsou zakoupeny květiny, malé dárky (letos se mohou maminky těšit na balíček 

čaje) a necháme namalovat hezká přáníčka od dětí z mateřské nebo základní školy. Paní ředitelka 

Sinkulová a paní učitelka Javorská s dětmi ze ZUŠ vždy připraví pěkné písničky, které si maminky a 

babičky rády s dětmi zazpívají. Příjemně strávená hodinka na besídce nám všem velmi rychle uteče a 

ani se nám nechce rozcházet. Přijďte se také podívat! Na besídku jsou zváni nejen obyvatelky 

Senioru, ale i všichni ostatní, kdo mají chuť se zúčastnit.  

 

 
Připravila Marie Junková 
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