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Šťastný a požehnaný nový rok 2016! 
 
 

Předvánoční besídka v Senioru 
 

 
Tradiční předvánoční besídka v DPS Senior 

proběhla ve středu 9. prosince a tentokrát jsme ji 

nazvali „Možná přijde i Mikuláš….“ Besídky se 

zúčastnilo velké množství obyvatelek i obyvatelů, 

byla zaplněna skoro celá jídelna. Program Hudební 

školy i jednotlivá vystoupení vždy ohlásila paní 

ředitelka Sinkulová a děti hrály a zpívaly opravdu 

s velikým nasazením. Bylo na nich vidět, že hrají a 

zpívají s chutí, a že přišly pobavit seniory rády.  

Mikuláš sice nepřišel, zřejmě už „jeho čas“ skončil 

šestého, ale dárky začaly rozdávat členky Farní 

charity. Návštěvníci dostali malý mikulášský 

balíček s malovaným přáníčkem od dětí a těšení se 

na Vánoce mohlo začít. 
 

 

Návštěva nemocných v nemocnici na Vojkově 
 

Na Štědrý den dopoledne odjeli čtyři naši dobrovolníci s košíkem mandarinek, kreslenými přáníčky 

od dětí  a slámovými ozdobami do nemocnice na Vojkov. V nemocnici zůstalo asi 70 nemocných, 

kteří nemohli odjet na Vánoce domů. Všechny tyto pacienty jsme navštívili, popřáli jim požehnané 

Vánoce, nad postel jsme zavěsili slámovou ozdobu a snažili jsme se přidat i nějaké dobré slovo. 

Někdy se nemocní také rozpovídají, někdy jen poděkují za přání a někdy se jen usmívají. Letos jsme 

se zde setkali s pánem až ze Železné Rudy, který nám hned začal vyprávěl o Šumavě a bylo vidět, že 

má svoji rodnou krajinu moc rád.  

Tak brzké uzdravení! A pro paní doktorku a sestřičky, kromě krásných Vánoc i to, aby jim služba 

rychle utekla. 

 
 

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. vloni jsme pomohli příspěvkem na 

ubytování a stravování středoškolačky ze sociálně slabé rodiny, předali jsme 

příspěvek na dětskou výživu, apod.). 
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