
 
     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Humanitární sbírka  
 
Již tradiční podzimní humanitární sbírka se uskuteční v úterý 11.10.2016 od 12,00 do 17,00 hodin u 
fary (kostela) na Masarykově náměstí v Říčanech. Opět můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky 
(alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, nepoškozené 
nádobí i skleničky, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty neztratily), hračky, drobné 
elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, remoska, 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 nebo na malý vánoční dárek pro seniory.  
Sbírka je určena pro Diakonii Broumov. Darované věci budou ještě ten den odvezeny do Prahy-
Vršovic na nádraží a po železnici následně dopraveny do chráněných dílen v Broumově. Zde jsou 
věci ze sbírky vytříděny a připraveny pro předání potřebným lidem. 
 
Připravujeme: 
Na konec října (čtvrtek 27.10.2016 od 17 hodin v DPS Senior) jsme opět pozvali Komorní soubor 
Pražského salónního orchestru pod vedením pana Vomáčky. Na programu tentokrát budou 
staropražské písničky v podání minimálně tří muzikantů (klavír a zpěv, harmonika, housle). Pokud 
jim to časově vyjde, přijedou i dva herci žižkovského divadla Řešeto, aby program zpestřili svými 
scénkami. Na vystoupení  hudebníků i herců srdečně zveme nejen obyvatele Senioru, ale i občany 
města.  
Vstup je volný. 
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Z Arcidiecézní charity: 
Srdečně zveme na výstavu výtvarných prací dětí a studentů z programu Adopce na dálku. Výstava se 
koná v prostorách pokladny Novoměstské radnice (Karlovo nám. 1/23, Praha 2) od úterý 27. září do 
neděle 9. října 2016. Shlédnout výtvarné práce dětí na téma „Jak si představuji život v České 
republice“ je možné vždy od 10.00 do 18.00 hodin, vstupné zdarma. Přijďte se podívat, jak si život u 
nás představují děti ze vzdálené Indie a Afriky. Věříme, že Vás jejich výtvarné práce potěší a osloví 
Vaše srdce.  

25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha 
Koncert Arcidiecézní charity Praha konaný pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika 
Duky OP se uskuteční v pondělí 31. října 2016 od 19:30 ve Smetanově síni Obecního domu. 
Moderuje Vladimír Kořen 
Koncert podpoří Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a 
chcete-li podpořit jeho účel, zašlete, prosíme, finanční dar na bankovní účet Arcidiecézní charity 
Praha ve prospěch veřejné sbírky: Č.účtu 749126/5500. 
Vstupenky v ceně od 450 Kč je možné zakoupit na webu www.praha.charita.cz nebo v prodejní síti 
Ticketportal. 
Program: 
Cena Charity Česká republika 2016 
Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Zdeněk Mácal  
Bedřich Smetana: Cyklus symfonických básní Má vlast 
 
 
Stránku připravila Marie Junková 
Říjen 2016 
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