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Požehnané Velikonoce, radost z Ježíšova vítězství nad smrtí a 
z jeho lásky k nám lidem 
přeje Farní charita Říčany 

Charitní kasička 
Peníze z Charitní kasičky pro rodinu, které vyhořel dům, byly předány dne
5.3.2015,  celkem 2 960,-  Kč.  Paní  X… byla  velmi  dojatá  a  všem moc
děkuje za podporu nejen finanční, ale i za to, že jsme její rodině věnovali
svou pozornost. 
Od března do 30. dubna 2015 vybíráme peníze pro Hospic Dobrého pastýře
v Čerčanech.  Charitní  kasička  je  umístěna  v kostele  sv.  Petra  a  Pavla

v Říčanech.
O Hospici Dobrého Pastýře v  Čerčanech:
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech se věnuje paliativní péči už od roku 2004, kdy začala fungovat
domácí  hospicová  služba.  Na  podzim  roku  2008  byl  otevřen  hospic  lůžkový.  Služby  Hospice
Dobrého  Pastýře  využívají  především  dospělí  nemocní,  v roce  2014  jím  prošlo  275  pacientů,
průměrně v něm strávili 37 dnů. Odborně vyškolený personál se dokáže postarat o veškeré potřeby
pacienta i jeho rodiny, samozřejmostí je také podpora pozůstalých při vyrovnávání se s bolestnou
ztrátou  blízkého  člověka.  V loňském  roce  otevřel  Hospic  Dobrého  Pastýře  pobočku  domácího
hospice v  Hořovicích. Cílem hospice je zajišťovat a zdokonalovat komplexní paliativní péči a další
sociální služby a realizovat vzdělávací projekty pro odbornou i laickou veřejnost. 
V úterý  10.  března  2015  začala  kampaň  Hospice  Dobrého  Pastýře  nazvaná  Nejste  na  to  sami.
„Většina z nás má traumatický zážitek spojený s odchodem někoho blízkého a se způsobem, jakým
zemřel.  Velmi často to bylo v anonymním prostředí zdravotnického nebo sociálního zařízení,  kde
nejsou respektovány individuální potřeby pacienta,“ říká Jiří Krejčí, ředitel Hospice Dobrého Pastýře
a dodává: „Jsme v situaci, kdy tyto zkušenosti nejsou individuálním selháním, ale chybou systému.“
Kampaň Nejste na to sami připomíná, že pokud chtějí lidé zůstat se svými blízkými i v posledních
dnech jejich života,  nejsou na to  sami,  funguje tu síť  domácích  i  lůžkových hospiců.  Kompletní
seznam hospiců v ČR je zveřejněný na webu kampaně www.nejstenatosami.cz. Tamtéž je také video
Nepohřbívej babičku zaživa, ve kterém účinkuje Jiří Lábus.  

Podvečerní povídání v DPS
Ve čtvrtek 26.3.  proběhla v rámci  Podvečerního povídání  v Senioru soutěž  o „malou čokoládu a
zdravý vitamín“. Nejprve jsme si povídali o zajímavostech ze světa zvířat, ptáků i přírodních krás a
na závěr byl vyhlášen malý kvíz o 10 otázkách, např. Jaká je nejvyšší hora na světě?, Jaká je nejvyšší
hora  v Evropě?  Které  zvíře  je  nejrychlejší?,  a  další.  Všichni  si  s chutí  zasoutěžili  a  nakonec
čokoládku i jablíčko obdrželi všichni zúčastnění.
………………………………………………………………………………………….
Z Arcidiecézní charity Praha:

DLOUHODOBÁ SBÍRKA OBLEČENÍ
Arcidiecézní charita Praha se obrací na veřejnost se  žádostí o  podporu dlouhodobé sbírky oblečení. Pro osoby

v nouzi, mezi nimiž jsou lidé bez přístřeší i matky s  dětmi a  rodiny v  tísni, potřebujeme zejména zimní
oblečení,  spodní prádlo, mikiny,  čepice, rukavice,  šály a boty na denní  nošení.  Vyprané a  vyžehlené
oblečení  prosím odevzdávejte  v  Azylovém domě  sv.  Terezie  v Pernerově ul.  č..20 v  Praze-Karlíně.
Služba ve vrátnici objektu je přítomna 24 hodin denně. Pro případné dotazy využijte prosím telefonní
kontakt - 224 815 995.

Stránku připravila Marie Junková
Duben 2015

http://www.nejstenatosami.cz/
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