STRÁNKA FARNÍ CHARITY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Humanitární sbírka
Dne 16.5.2017 od 12,00 do 17,00 hodin u fary (kostela) na Masarykově náměstí v Říčanech
pořádáme humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Jako obvykle můžete přinést oblečení,
lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony,
domácí potřeby – nepoškozené nádobí, skleničky, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty
neztratily), knihy a časopisy, hračky, fungující elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, remoska,
kávová konvice, apod.).
Pokud nám přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky,
zbytek na naši další činnost - např. na květiny ke Dni matek pro seniorky.
Darované věci neskladujeme, ale jsou ihned po ukončení sbírky odvezeny do Prahy-Vršovic, kde
jsou přeloženy do vagónu a následně dopraveny do Broumova k vytřídění. Vybrané oděvy a potřeby
pro domácnost se využijí pro humanitární účely, textil horší kvality se průmyslově zpracuje např. na
prachovky, utěrky apod. Při zpracování vybraného textilu přitom Diakonie zaměstnává lidi v těžké
životní situaci, kteří by jinak nesnadno nalezli práci.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Besídka ke Dni matek
Besídku ke Dni matek pořádá naše Farní charita ve středu 10.5.2017 od 17 hodin v DPS Senior v sále
jídelny. Hudební program zajistí ZUŠ Říčany a dárky připraví členky naší Charity. Přijďte se také
podívat! Na besídku jsou zvány nejen obyvatelky Senioru, ale i všichni ostatní, kdo mají chuť se
zúčastnit.
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Z Arcidiecézní charity:

Ohlédnutí za jednou návštěvou
V březnu
navštívila
Českou
republiku
jedna
z nejvýznamnějších osobností, která před více než dvaceti
lety iniciovala vznik a rozvoj programu Adopce na dálku
v Indii - sestra Maria Goretti. Sestra působí v malém
městečku Honavar na jihozápadě Indie. Založila zde
několik škol včetně středního technického učiliště a školy
pro zdravotní sestry. Provozuje nemocnici a sirotčinec.
Její kongregace působí v okolních vesnicích, kde
podporuje místní sociálně potřebné, aby získali
soběstačnost.
V Praze se setkala s dárci programu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha. Jejím hlavním
poselstvím byla vděčnost a poděkování za pomoc nejchudším dětem. Odpovídala také na konkrétní
otázky přítomných, které se týkaly „adoptovaných“ dětí i života v Indii. Dárce např. zajímalo, jak
sestry vybírají děti do programu Adopce. „Když se dozvíme o rodině, která potřebuje pomoc, vyšleme
k ní sociálního pracovníka, aby situaci posoudil na místě. Kromě potřebnosti jsou kritériem i studijní
předpoklady dítěte, upřednostňujeme sirotky a děti, které žijí jen s jedním rodičem.“

Stránku připravila Marie Junková
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