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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vítáme Vás opět po prázdninách na stránkách Farní charity. 
  
Schůzka Farní charity 
 
Na první schůzce Farní charity po prázdninách se sejdeme opět třetí úterý v měsíci, tj. 20. 9. 2016 od 17 hodin 
na faře (případná změna by byla uvedena v charitní skříňce u fary). Srdečně zveme nejen všechny členy naší 
Farní charity, ale i další zájemce, kteří by měli zájem o práci v naší neziskové a dobrovolnické organizaci.  
 
Humanitární sbírka  
 
Tradiční podzimní humanitární sbírka se opět uskuteční v říjnu. Přesné datum zatím není stanoveno. Bude 
dojednáno během září a následně uvedeno v říjnovém Kurýru, ve vitrínce Farní charity u kostela na náměstí a 
na říjnové stránce Farní charity. 
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Z Arcidiecézní charity: 

Charita poskytuje potravinovou pomoc chudým 
 
Lidé v nouzi dostávají od července potraviny a další základní potřeby, a to díky programu 
Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám. „Ministerstvo práce a sociálních věcí oslovilo Charitu, abychom se podíleli na 
dlouhodobém projektu, který nejchudším lidem v naší zemi poskytne základní potraviny a 
hygienické potřeby,“ říká Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie a koordinátor 

programu zajišťujícího potravinovou pomoc v pražské arcidiecézi. 
Počet lidí v Česku žijící pod hranicí chudoby bohužel roste. Zhruba sto tisíc osob se potýká s chudobou, žijí po 
ubytovnách nebo i na ulici. Další statisíce přežívají od výplaty k výplatě, stačí nečekaný výdaj a propadnou se 
do zadlužení, z něhož pro ně není snadná cesta ven. Není příjemné si to přiznat, ale mnoho lidí v naší zemi má 
problém koupit si i to základní – jídlo. 
Potravinová a materiální pomoc má za cíl zmírňovat extrémní formy chudoby. Je určena nejchudším, kteří 
zdarma obdrží balíčky s trvanlivými potravinami pro sebe či svoji rodinu. Balíčky obsahují například 
konzervy, rýži, těstoviny, luštěniny, sušené mléko, olej a také hygienické potřeby: mýdlo, šampón, prášek na 
praní, pleny, vlhčené ubrousky, holicí strojek. Jejich složení se liší podle toho, zda jsou určeny pro rodiny 
s dětmi nebo pro osoby bez domova. 

25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha 
Místo: Smetanova síň Obecního domu v Praze 1  
Termín: 31. 10. 2016, 19:30  
 
Veškeré peníze vybrané za vstupenky jdou na veřejnou sbírku ADCH Praha pořádanou ve prospěch nemocnic 
v Ugandě: České nemocnice v Buikwe a františkánské nemocnice ve městě Matugga.  
PROGRAM (moderuje Vladimír Kořen): 
Cena Charity Česká republika 2016 
Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa 
pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR 
Lukáše Curyla 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 
Bedřich Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní 
Vyšehrad – Vltava – Šárka – Z českých luhů a hájů – Tábor – Blaník 
 
Vstupenky jsou v prodeji od konce srpna na webu www.praha.charita.cz nebo v prodejní síti Ticketportal. 
Účel koncertu můžete také podpořit finančním darem na bankovní účet ADCH č. 749126/5500 ve prospěch 
veřejné sbírky.  
 
 
Stránku připravila Marie Junková 
Září 2016 
 

http://www.praha.charita.cz/
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