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Šťastný a požehnaný nový rok 2017! 
 
Předvánoční besídka v Senioru 
 

  
 

Tradiční předvánoční besídka v DPS Senior, která se uskutečnila 7.prosince, se opět vydařila. Děti ze Základní 

umělecké školy zahrály a zazpívaly hezké písničky, některé již s vánoční tématikou, a nakonec byly i koledy. 

Malý dárek od naší Charity a malované přáníčko od dětí také seniory potěšily a radost a předvánoční nálada 

zaplavily celou jídelnu.    

 

Tříkrálová sbírka 2017 
 

Letošní Tříkrálová sbírka bude probíhat 

v pražské arcidiecézi  od 2. do 9. ledna 2017. 

V tomto období budeme pořádat sbírku i v 

Říčanech a okolí. Pokud budete chtít přispět do 

Tříkrálové sbírky, ale koledníky nepotkáte  ani  

nepřijdou k Vám domů, můžete se zastavit na 

Městském úřadě v Říčanech, kde bude kasička 

v recepci a v odd. ověřování  podpisů a listin. 

Vybrané peníze se z větší části vrátí do naší Farní charity a budou použity na akce pro seniory (na drobné 

dárky při návštěvě nemocných, na besídky v DPS Senior, apod.), na výpomoc potřebným rodinám ve 

spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany a na podporu hospice v Čerčanech. Zbylou částí peněz pak 

budou podpořeny projekty Arcidiecézní charity Praha:  Poradna Magdala a Azylový dům Gloria pro pomoc 

rodinám s dětmi, Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově, Vybudování komunitního centra Farní 

charity Kolín a Charitní nemocnice v Ugandě.  

 

Akce Nový domov 
 

Naše Farní charita obdržela mail s prosbou o spolupráci a pomoc při hledání vhodných rodin pro nový pořad 

"Akce Nový domov" na TV Nova. Tento nový charitativní pořad dá příležitost lépe bydlet rodinám, které přes 

všechnu snahu žijí v nevyhovujících podmínkách a možnost zlepšení bydlení je pro ně nedosažitelná.  

V TV hledají dvou nebo vícegenerační rodinu, která bydlí pohromadě a je ochotná vyprávět na kameru svůj 

příběh. Ten odvysílají v nejlepším světle, s respektem ke všem zúčastněným.  

Tým stavařů a architektů vybraným rodinám za týden přestaví a zařídí dům či byt zcela na náklady TV, tak 

aby vyhovoval potřebám a požadavkům celé rodiny. V průběhu rekonstrukce zabezpečí rodině náhradní 

ubytování.  

Pokud byste o takové potřebné rodině věděli, prosím, napište nám na mail: marie.junkova@seznam.cz.  

 

 

Připravila Marie Junková 

Leden 2017 
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