
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Předvánoční besídka 
Tradiční předvánoční besídku v DPS Senior bude pořádat Farní charita dne 11.12. od 17 hodin. S hudebním a 

pěveckým programem přijdou děti ze Základní umělecké školy se svými učiteli a jako obvykle zahrají a 

zazpívají písničky adventní, některé koledy i písničky neutrální, které se dají  poslouchat v každé době. Členky 

Charity připraví 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 hezká 

kulturní hodinka potěší všechny návštěvníky. 

  

Připravujeme: 
Návštěva nemocných v LDN na Vojkově 
Letošní Štědrý den připadl na neděli, která je současně poslední adventní. Bude tedy trochu náročnější 

skloubit návštěvu nemocných ve vojkovské nemocnici s programem 4. adventní neděle a Štědrého dne. Ale 

určitě na nemocné,  kteří  museli v LDN zůstat, nezapomeneme a návštěvu připravíme. Chceme vždy přinést 

nejen malý vánoční dárek a kreslené přáníčko od dětí, ale snažíme se přidat i laskavé slovo, povzbudit a 

potěšit. Z návštěvy LDN nakonec mají radost nejen pacienti, ale i my z Farní charity, protože radost se 

přenáší i na nás. 
 
Tříkrálová sbírka 2018 
V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka v roce 2018 od pondělí 1. ledna do neděle 14. ledna. V tomto 

období budeme pořádat sbírku i v Říčanech a okolí. Ze sbírky budou podpořeny projekty 

Arcidiecézní charity Praha:  Humanitární středisko ADCH Praha, Azylový dům Brandýs 

n.L. pro pomoc matkám s dětmi, Vybudování komunitního centra Harfa Farní charity 

Vlašim 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, jako podpora hospice 

v Čerčanech a Hospice knížete Václava. 
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Z ADCH Praha 
 

Mukařovský Domov s novým vybavením   
  

V Domově pro seniory kardinála Berana budou mít nový 

výtah a venkovní pavlač, proběhne rekonstrukce šestnácti 

samostatných koupelen v bytech klientů a dvou společných 

koupelen, prádelna bude vybavena pračkami a sušičkami, 

které jsou vhodné pro stálý provoz. Tím bude zajištěn 

plynulý chod prádelny i snížení nákladů. Vybavení Domova 

bude doplněno o tři nové polohovací postele.  

Rekonstrukce i nové vybavení přispěje, aby se zde všem 

čtyřem desítkám seniorů líbilo a cítili se bezpečně a 

příjemně.  

 

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 

2018. Současně chci poděkovat za dary, pomoc a spolupráci všem, kteří nám během roku pomáhali při našich 

akcích - farníkům Farnosti Říčany,  firmě Ekoflór, Pekařství Frydrych, ZUŠ, mateřské škole Srdíčko a MěÚ 

v Říčanech.  

 
 

Připravila Marie Junková 

Prosinec 2017 


