
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 

 

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

Humanitární sbírka  
 

Již tradiční humanitární sbírku pro Diakonii Broumov jsme 

pořádali v úterý 10.5.2016. Obdrželi jsme množství pytlů i krabic 

různého oblečení, ale i nádobí, dokonce i dvoje francouzské hole 

(i o ty měli pracovníci Diakonie zájem a bez problémů je 

odvezli). K darovaným věcem nám většina dárců přidala i 

peněžní dar a tak jsme celkem vybrali 2 399,- Kč. Z toho jsme 

500,- použili jako příspěvek na odvoz sbírky, zbytek půjde na 

naši další činnost - např. na drobné dárky při návštěvě 

nemocných, na květiny ke Dni matek pro seniorky.  

Darované věci byly ihned po ukončení sbírky odvezeny do Prahy-Vršovic, kde je pracovníci 

Diakonie přeloží do vagónu a následně dopraví 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 zorganizovala a pořádala naše Farní charita v pondělí 16.5.2016. 

Hudební program byl zajištěn ve spolupráci se ZUŠ Říčany, květiny a malé dárečky zakoupily členky  

Charity. Karafiáty, krásné voňavé mýdlo a hezká malovaná přáníčka od dětí jsme předaly všem 

maminkám z DPS, které se besídky zúčastnily. Tentokrát paní učitelka Javorská vybrala a nacvičila s 

dětmi moc hezké písničky, které se všem líbily, a které si návštěvníci nejen rádi poslechli, ale na 

závěr si i s dětmi zazpívali. Příjemně strávená necelá hodinka nám všem velmi rychle uběhla a ani se 

nám nechtělo rozcházet.  

 

Kaple ve Břvech 
Členka Charity Karlín, paní Alena, věnovala TV Noe zahradu ve Břvech (Hostivice u Prahy-Břve), 

kde byla v letošním roce postavena krásná kaplička, která byla vysvěcena 8. května. Dne 15.6.2016 

zde bude opět sloužena mše sv. ve 12 hodin a první adorace pak ve 20 hod. Od paní Alenky jsme 

dostali toto pozvání: Přijďte, budete mít radost! 

 

 

Na našich Stránkách Farní charity se setkáme až po prázdninách a do tohoto času volných dní 

přejeme sluníčkové počasí a pěkný čas odpočinku pro všechny členy charity i naše příznivce. 

 
Připravila Marie Junková 

Červen 2016 


