
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Schůzka Farní charity 
 

Na první schůzce Farní charity po prázdninách se sejdeme opět třetí úterý v měsíci, tj. 15.9.2015 od 17 hodin 

na faře (vzhledem k novým rozvrhům náboženství a dalších aktivit na faře je možná změna, která by byla 

uvedena v charitní skříňce u fary). Srdečně zveme nejen všechny členy naší Farní charity, ale i případné další 

zájemce o práci v naší neziskové a dobrovolnické organizaci.  
 

Humanitární sbírka  
 

Tradiční podzimní humanitární sbírka se opět uskuteční v říjnu. Přesné datum zatím není stanovené, bude 

uvedeno v říčanském Kurýru, ve vitrínce Farní charity u kostela a na říjnové stránce Farní charity. 

 

Nabídka od dárce 
 

Naše Charita dostala nabídku od dárce, že nezištně věnuje několik kusů kvalitního nábytku ve velmi dobrém 

stavu.  Jedná se o teakový čtvercový rozkládací stůl (masiv - 84 cm x 84 cm, po rozložení 162 cm x 84 cm) a 

čtyři židle. 

Pokud byste takový nábytek potřebovali nebo věděli např. o potřebné  rodině,  ozvěte se do 15.9. na mail: 

marie.junkova@seznam.cz.  
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Prodej vstupenek na 24. Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha  
 

Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha se 

drží tradice. Posluchači se mohou těšit na 

Smetanovu síň Obecního domu i na Symfonický 

orchestr hl. m. Prahy FOK a jeho provedení 

Novosvětské symfonie. Koncert nabídne 

i několik novinek. V jeho úvodu proběhne 

slavnostní udělení Ceny Charity Česká republika. 

V první části se pak představí čtveřice mladých 

violoncellistů se svým unikátním souborem 

Prague Cello Quartet. 

 

Koncert moderuje Vladimír Kořen 

 

PRAGUE CELLO QUARTET 

Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma 

Freddie Mercury: Bohemian Rhapsody 

Paul Ballard: Mr. Sandman  

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK, DIRIGENT ANDREAS SEBASTIAN WEISER 

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Novosvětská“ 

 

Každá zakoupená vstupenka podpoří týdenní provoz lůžka v České nemocnici v Ugandě. Nemůžete-li se 

koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit  jeho účel, zašlete, prosíme, finanční dar na bankovní účet 749126/5500 

Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě. 

 

Vstupenky v ceně od 300 Kč je možné zakoupit již nyní na webu www.praha.charita.cz nebo v prodejní síti 

Ticketportal. 

 
 

Stránku připravila Marie Junková 

Září 2015 
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