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Humanitární sbírka  
 
Již tradiční humanitární sbírku pro Diakonii Broumov pořádáme v úterý 10. 5. 2016 od 12,00 do 
17,00 hodin u fary (kostela) na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako obvykle můžete přinést 
oblečení, lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, 
záclony, domácí potřeby – nepoškozené nádobí, skleničky, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se 
boty neztratily), knihy a časopisy, hračky, drobné funkční elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, 
remoska, konvice, apod.). Pokud nám přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme část jako 
příspěvek na odvoz sbírky, zbytek na naši další činnost - např. na drobné dárky při návštěvě 
nemocných, na květiny ke Dni matek pro seniorky.  
Darované věci budou ihned po ukončení sbírky odvezeny do Prahy-Vršovic, přeloženy do vagónu a 
následně dopraveny do Broumova. Zde sbírku vytřídí a darované věci jsou připraveny k použití pro 
lidi v sociální nouzi. Materiál, který není upotřebitelný k humanitární pomoci je předán k dalšímu 
průmyslovému zpracování.  
 
Besídka ke Dni matek 
 
Besídku ke Dni matek v DPS Senior pořádá naše Farní charita v pondělí 16. 5. 2016 od 17 hodin 
v sále jídelny. Hudební program je opět domluvený se ZUŠ Říčany a dárky připraví členky naší 
Charity. Budou zakoupeny květiny a krásné voňavé mýdlo a máme též připravena hezká přáníčka, 
namalovaná od dětí. Učitelé z hudební školy vždy s dětmi nacvičí pěkné písničky, které si maminky a 
babičky rády nejen poslechnou, ale i zazpívají. Příjemně strávená necelá hodinka nám všem velmi 
rychle uteče a ani se nám nechce rozcházet. Přijďte se také podívat! Na besídku jsou zváni nejen 
obyvatelky Senioru, ale i všichni ostatní, kdo mají chuť se zúčastnit.  
 
Setkání křesťanských zdravotníků  
 
Dne 21. 5. 2016 se uskuteční v kostele svatého Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1, setkání 
křesťanských zdravotníků. Letošní téma je „Milosrdní ve službě milosrdenství“.  
Program:  
8:30    mše svatá v kostele sv. Karla Boromejského  
9:45    zahájení, organizační informace, referáty  (Mgr. et Mgr. bratr Cyril Tomáš Matějec, Ph.D., 
O.Praem. – Milosrdenství chci a ne oběť – biblikum, Mons. Doc. ThLic. Mgr. Ing. P. Aleš Opatrný, 
Th.D. – Skutky tělesného a duchovního milosrdenství, PharmDr. SM. Edith Hana Machová, SCB – 
Slib milosrdenství - spiritualita sester boromejek (milosrdenství vůči sobě, druhým a "Bohu"), Mgr. 
Daniel Hrdinka, B. Th. – Syndrom natažené ruky - pomoc (milosrdenství), která paralyzuje 
(ubližuje), dotazy, diskuse)  
12:30    přestávka (oběd je připraven pro všechny zdarma)  
14:00    referáty (Mgr. Marek  Macák – Křesťan a pornografie, MUDr. Helena Máslová – Ženské 
peklo, dotazy, diskuse)  
Závěr (ukončení se předpokládá cca v 16 hodin)  
  
Přihlásit se můžete do 13. 5. 2015:  

• pomocí formuláře na www.boromejky.cz (odkaz „NABÍDKY, AKTUALITY“)  
• poštou: Sestry boromejky, Šporkova 12, 118 00 Praha 1 – Malá Strana. Uveďte jméno, 

příjmení, datum narození, adresu, pracoviště a funkci, a zda máte zájem o oběd.  
 
Další informace je možné získat na e-mailu setkanikz@boromejky.cz Konferenci garantuje ČLK a POUZP, je 
ohodnocena kredity. Účastnický příspěvek dobrovolný. Zváni jsou všichni bez rozdílu vyznání.  
 
 

Stránku připravila Marie Junková 
Květen 2016 

 

http://www.boromejky.cz/
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