
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Vítáme Vás opět po prázdninách na stránkách Farní charity. 
  

Schůzka Farní charity 
 

Na první schůzce Farní charity po prázdninách se sejdeme opět třetí úterý v měsíci, tj. 19.9.2017 v 17 hodin na 
faře (případná změna by byla uvedena v charitní skříňce u fary). Srdečně zveme nejen všechny členy naší 

Farní charity, ale i další zájemce, kteří by měli zájem o práci v naší dobrovolnické organizaci.  
 

Humanitární sbírka  
 

Tradiční podzimní humanitární sbírka se opět uskuteční v říjnu. Přesné datum zatím není stanoveno. Bude 

dojednáno během září a následně uvedeno v říjnovém Kurýru, ve vitrínce Farní charity u kostela na náměstí a 
na říjnové stránce Farní charity. 
 

Malý příběh s postelí 
 

Asi v polovině srpna mi zavolala paní Darina, jestli by naše Charita neměla nějakou postel, kterou by 

jí mohla věnovat, protože se vrátila z léčení a nemá na čem spát. Naše Farní charita žádné postele 

nevlastní, a tak jsem pouze paní slíbila, že bych se mohla poptat nebo napsat inzerát do naší charitní 

skříňky nebo požádat o darování postele při sbírce. A teď si představte, že za pár dní mi zavolala 

mladá paní Andrea, že se přistěhovali do Říčan a mají v bytě dvě válendy, které nepotřebují a rádi by 

je někomu za odvoz věnovali. Ihned jsem si vzpomněla na paní Darinu a tak jsem jí zavolala, jestli 

může být místo postele válenda a jestli případně nechce válendy dvě. Ona byla moc ráda a souhlasila, 

že si je vezme obě.  A tak se mohla rozběhnout akce „kulový blesk“ ☺. S mladou paní jsem 

domluvila den a hodinu, kdy by byli i s partnerem doma a kdy by nám válendy předali, sjednala jsem 

odvoz a zajistila druhého silného muže (první byl k dispozici pan Jakub, partner mladé paní), aby 

pomohl odnést válendy z druhého patra. Vše bezvadně klaplo a my jsme odvezli válendy k nám 

domů, protože na domluvenou hodinu si nemohla přímo přijet paní Darina. Ale hned odpoledne přijel 

její kamarád a válendy odvezl. Druhý den paní Darina volala a moc děkovala dárcům za jejich dar i 

mně za zprostředkování. Ovšem jaké bylo moje překvapení, když se zeptala, jestli bychom neměli 

ještě nějakou postel ?!? 

Tak kdyby náhodou někdo ze čtenářů měl nějakou nepotřebnou postel, zavolejte mi. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Z Arcidiecézní charity: 

26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha 
Dne 31.10.2017 od 19 hodin se uskuteční v Praze ve Smetanově síni Obecního domu 26. benefiční 

koncert Arcidiecézní charity Praha věnovaný památce kardinála Miloslava Vlka, který stál u vzniku 

České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.  

100 % z ceny každé vstupenky je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha 

pořádanou ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe. 

Moderuje Marek Eben, hraje Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor, 

na programu je Requiem od W.A. Mozarta. 
Vstupenky jsou v prodeji od konce srpna na webu www.praha.charita.cz.   

Účel koncertu můžete také podpořit zasláním finančního daru na bankovní účet Arcidiecézní charity 

Praha č. 749126/5500 ve prospěch veřejné sbírky.  

 

 

Stránku připravila Marie Junková 

Září 2017 

 

http://nemocniceuganda.cz/
http://www.praha.charita.cz/

