
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 

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

Požehnané Velikonoce, hodně radosti a svátečního jasu přeje Farní charita 

 
Malý koncert s flétnami 
 

Na čtvrtek odpoledne 27.4.2017 od 16:30 zorganizovala naše Farní charita v DPS Senior  malý 

koncert dětí z flétnové hudební školičky. Tuto hudební hodinku již tradičně připravuje paní učitelka 

Waldhegerová, která s dětmi nacvičí hezké písničky a v rámci veřejného vystoupení, děti předvedou 

to, co se skoro za celý rok naučily. Veselými písničkami pak jistě potěší všechny návštěvníky, nejen 

obyvatele Senioru, ale i maminky a tatínky účinkujících dětí.   

 

Podpora hospice v Čerčanech 
 

V kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech máme umístěnu charitní kasičku, kde bylo k 28.2.2017 

vybráno 5 125,- Kč. Tyto vybrané peníze jsme odeslali dne 9.3. (po vyřízení darovací smlouvy) na 

účet čerčanského hospice Dobrého pastýře. Tomuto hospici jsme již vypomohli i vloni penězi z 

Tříkrálové sbírky, ale vzhledem k tomu, že hospice všeobecně nejsou u nás podporovány (zdravotní 

pojišťovny proplácejí u lůžkových hospiců 40 % hodnoty péče, zbylých 60% musí manažer nebo 

ředitel získat z darů, z grantů, z malé části také z ministerstva práce a sociálních věcí), rozhodli jsme 

se, že opět letos podpoříme tento hospic našeho regionu.   

Za všechny Vaše dary děkujeme!  

Informace o čerčanském hospici najdete na:  www.hospic-cercany.cz 
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Národní pochod pro život a rodinu 
 

Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Fungující rodina založená na manželství je 

nejlepší prevencí tisíců potratů. Kde jsou děti, tam je život. 

Jste nadějí. Příklady táhnou. 

Praha / sobota / 22. dubna 
2017 

Program: 

 

10:00 Pražský hrad, katedrála 
pontifikální mše svatá za 

nenarozené děti, rodiče a lékaře 

celebruje Dominik kardinál Duka OP;  Bach-Collegium Praha / Louis Vierne: Messe Solennelle  

12:00 Klárov - park před stanicí metra Malostranská 
oběd pro všechny přihlášené, bezplatný pro rodiny s dětmi, Mantaban - jedinečná a soudržná hudební 

směs, Divadla Koňmo - pro malé i velké, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava - fotografická 

výstava  

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy 
se závěrečným duchovním programem na Václavském náměstí  

16:00 Zakončení 
 
 
 

Připravila Marie Junková 

Duben 2017 

 

http://www.hospic-cercany.cz/

