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Předvánoční besídka 
Tradiční předvánoční besídku v DPS Senior bude pořádat Farní charita dne 7.12. od 17 hodin. S hudebním a 
pěveckým programem přijdou děti ze Základní umělecké školy se svými učiteli a jako obvykle připraví členky 
Charity pro každého seniora malý předvánoční dárek a k němu přidají malované přáníčko od dětí ze školky 
nebo od děti, které chodí na náboženství. Oblíbená besídka se koná v jídelně domu Senior a programu se vždy 
zúčastní nejen obyvatelé, ale i rodinní příslušníci účinkujících dětí, a tak je jídelna zcela zaplněná vděčným 
publikem.   
 
 
Připravujeme: 
Návštěva nemocných v LDN na Vojkově 
I letos se chystáme na Štědrý den dopoledne navštívit všechny nemocné ve vojkovské nemocnici, kteří zde 
museli na Vánoce zůstat. Chceme všem popřát k vánočním svátkům, předat malý dárek a kreslené přáníčko 
od dětí. Snažíme se přidat i laskavé slovo, povzbudit a potěšit. Toto dopolední zastavení není přínosem pouze 
pro nemocné, ale většinou velmi obohatí i nás z Farní charity, protože nás krásně svátečně naladí.  

 
Tříkrálová sbírka 2017 
V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka v roce 2017 od pondělí 2. ledna do pondělí 9. ledna. V tomto 

období budeme pořádat sbírku i v Říčanech a okolí. Ze sbírky 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. Část vybraných peněz se vrátí 
do naší Farní charity a budou použity na akce pro seniory (např. Vánoční besídka v DPS 

Senior), na výpomoc potřebným rodinám ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany a jako podpora 
hospice v Čerčanech. 
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Fotografická soutěž 
Charita Opava vyhlašuje již 9. ročník celonárodní fotografické soutěže Můj svět. Soutěžit se bude opět ve 
třech kategoriích – v kategorii „Portrét“ a „Život kolem nás“, které jsou určeny pro zaměstnance a 
dobrovolníky charit celé ČR, a v kategorii „Jak to vidím já“ vyhrazené klientům charit.  
Soutěž si klade za cíl seznámit okolí se záslužnou prací charit celé České republiky. Snímky bude opět 
hodnotit odborná porota pod vedením Prof. Jindřicha Štreita, pod jehož patronací se soutěž koná již od 
začátku. Na první tři vítěze v každé kategorii čekají hodnotné ceny včetně čestných uznání poroty. 
Slavnostní vernisáž oceněných snímků, spojená s kulturním programem, se uskuteční v Historické výstavní 
budově Slezského zemského muzea. Poté bude výstava celý rok 2017 putovat po dalších městech České 
republiky, kde bude veřejnosti přibližovat sociální práci jiným pohledem, než pouze suchými statistickými 
čísly.  
Fotografie v digitální podobě je možné zasílat do 30.1. 2017 na mail: fotosoutez@charitaopava.cz. 
Podrobnější informace: www.charitaopava.cz. 
 
 
 

Přání  
 
Na posledních řádcích v letošním roce chci popřát všem našim příznivcům, spolupracovníkům i všem 
ostatním klidné a požehnané Vánoce, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího požehnání v novém roce 
2017. Současně chci poděkovat za dary, pomoc a spolupráci všem, kteří nám během roku pomáhali při našich 
akcích – zejména farníkům Farnosti Říčany, dále firmě Ekoflór, Pekařství Frydrych, ZUŠ, mateřské škole 
Srdíčko a MěÚ v Říčanech.  
 
 
Připravila Marie Junková 
Prosinec 2016 
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