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Malý koncert s flétnami 
 

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 odpoledne se uskutečnil v DPS Senior 

v rámci měsíčního Podvečerního povídání  malý koncert dětí 

z flétnové hudební školičky. Paní učitelka Waldhegerová 

připravila a nacvičila s dětmi hezké písničky, které potěšily 

všechny návštěvníky, ať už to byli obyvatelé Senioru nebo 

maminky a tatínkové účinkujících dětí.   

 

 
 

Darované hračky 
 

V březnu nám do Farní charity nabídli manželé Kišových, prostřednictvím jejich známé, nové 

hračky, které jim zbyly po zrušení internetového obchodu. Velmi rádi jsme tuto nabídku přijali. Asi 

polovinu hraček (dvě tašky) jsem po domluvě donesla na Městský úřad na sociální odbor, kde měli 

z krásných hraček velikou radost. Radovali se zvláště ze švihadel, které prý použijí na letním 

prázdninovém pobytu pro děti ze sociálně slabých rodin a z plyšáků, které vezmou před 

Velikonocemi dětem z našeho regionu, které jsou v dětských domovech.  Druhou polovinu hraček 

přenecháme naší říčanské farnosti na její aktivity pro děti (setkání před prázdninami, farní tábor, 

mikulášská, apod.). I tímto článkem bych chtěla velmi poděkovat paní Evě, která nám nabídku 

manželů Kišových zprostředkovala, a samozřejmě těmto manželům, kteří nám velkoryse hračky 

darovali. Myslím, že všechny obdarované děti budou mít radost. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Z Arcidiecézní charity Praha 
 

Ve středu 6. dubna ve 14:30 bude sloužena v Mukařově v Domově pro 

seniory kardinála Berana (Charitní čp. 26) mše svatá, při které bude 

zasvěcena zdejší kaple Panně Marii Lurdské.  Mši svatou celebruje Mons. 

Karel Herbst. 

Panna Maria se zjevila v 19. století mladé Bernadettě Soubirousové v 

jeskyni Massabielle na předměstí Lurd (proto P. Maria Lurdská) a brzy poté 

se Lurdy staly jedním z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst 

světa. Zjevení Panny Marie začala 11. února 1858 a probíhala po dobu 14 

dnů. Pak byla ještě čtyři ojedinělá zjevení. P. Maria se zjevila v horní části 

otvoru jeskyně jako nádherná dívka s růžencem. Ukázala Bernadettě 

v jeskyni léčivý pramen a voda z pramenu již druhý den po objevení údajně 

uzdravila prvního nemocného. Zázraky uzdravení pokračovaly, a  proto byl v roce 1892 zřízen 

Lékařský úřad, který zkoumal důvěryhodnost jednotlivých případů. Dodnes se díky pramenu v 

Lurdech uzdravilo téměř 7000 nemocných. Úředně uznaných je však pouze 68; poslední uznané 

uzdravení proběhlo v roce 2002. Tehdy se vyléčil z bolestivého ochrnutí levé nohy Jean François 

Serge díky koupeli v lurdské vodě. Lurdy se staly nadějí pro nemocné, kteří Pannu Marii prosí o 

uzdravení těla i duše.  Lurdská zjevení a zázračná uzdravení podnítila v církvi péči o trpící a 

nemocné. 

 

Stránku připravila Marie Junková 

Duben 2016 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirousov%C3%A1
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