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Veselé pásmo písniček 
   
Ve čtvrtek 26.11. se v DPS Senior uskutečnilo vystoupení Komorního souboru Pražského salónního orchestru 

pod vedením pana Vomáčky. Tentokrát si členové souboru připravili některé již předvánočně laděné písně 

(např. Ave Maria Ch. Gounoda nebo Bílé vánoce I. Berlina), pak zazněla úprava Vltavy od B. Smetany, 

Uherský tanec J. Brahmse a dále některé skladby od Hašlera, Frimla, Becauda a Šlitra. Jak nám s úsměvem 

řekl ve svém úvodním slovu pan Vomáčka, sestavili program tak, aby si každý přišel na své.  
 

 
 
 

Připravujeme: 
 

Možná přijde i Mikuláš…. 
Tradiční předvánoční besídku v DPS Senior bude pořádat Farní charita dne 9.12. od 16:30. S hudebním a 

pěveckým programem přijdou děti ze Základní umělecké školy se svými učiteli a členky charity připraví pro 

každého seniora malý předvánoční (mikulášský) dárek a k němu přidají malované přáníčko od dětí ze školky 

nebo od děti, které chodí na náboženství. Na besídku rádi přicházejí nejen obyvatelé Senioru, ale i účinkující 

dětí, protože jsou vždy odměněny uznáním a velikým potleskem. Mikuláš možná přijde, možná ne, ale hezká 

kulturní hodinka potěší všechny. 
 

Návštěva nemocných v LDN na Vojkově 
I letos se chystáme na Štědrý den dopoledne navštívit všechny nemocné ve vojkovské nemocnici, kteří zde 

museli na Vánoce zůstat. Chceme všem popřát k vánočním svátkům, předat malý dárek a kreslené přáníčko 

od dětí. Snažíme se přidat i laskavé slovo, povzbudit a potěšit. Toto dopolední zastavení není přínosem pouze 

pro nemocné, ale většinou velmi obohatí i nás z Farní charity, protože nás krásně svátečně naladí.  
 
Tříkrálová sbírka 2016 
V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka v roce 2016 od soboty 2. ledna do neděle 10. ledna. V tomto 

období budeme pořádat sbírku i v Říčanech a okolí. Do naší Farní charity se vrátí 65% 

vybraných peněz, které budou použity na některé akce farnosti, na akce Charity pro 

seniory, na výpomoc potřebným rodinám ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ 

Říčany (např. letos jsme pomohli příspěvkem na ubytování a stravování středoškolačky 

ze sociálně slabé rodiny, předali jsme příspěvek na dětskou výživu, apod.). 
 

 

Přání  
 

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

klidné a požehnané Vánoce, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího požehnání v novém roce 2016. 

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 
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