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Šťastný a požehnaný nový rok 2018! 
 
Předvánoční besídka v Senioru 
 

        
 

Na začátku prosince jsme opět připravili pro obyvatele domu Senior předvánoční besídku. S 

hudebním a pěveckým programem přišli učitelé a děti ze Základní umělecké školy. Děti zahrály a 

zazpívaly hezké písničky, které se vztahovaly k zimnímu období, adventu i Vánocům. Na závěr si 

všichni společně zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán, která sice zazněla poněkud předčasně, ještě 

v adventu, ale všichni zpívali s chutí a radostí. Malý dárek od naší Charity a malované přáníčko od dětí 

také seniory potěšily a radost a předvánoční nálada zaplavily celou jídelnu.    
 

 

Tříkrálová sbírka 2018 
 
 

Letošní Tříkrálová sbírka bude probíhat v pražské arcidiecézi od 1. do 14. ledna. V tomto 

období budeme pořádat sbírku i v Říčanech a okolí. Pokud budete chtít přispět do 

Tříkrálové sbírky, ale koledníky nepotkáte ani nepřijdou k Vám domů, můžete se zastavit 

na Městském úřadě v Říčanech, kde bude kasička v recepci a v odd. ověřování podpisů a 

listin. 

Vybrané peníze se z větší části vrátí do naší Farní charity a budou použity na akce 

pro seniory, na výpomoc potřebným rodinám ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany a na 

podporu hospice v Čerčanech a domácího Hospice knížete Václava. Druhou část obdrží Arcidiecézní 

charita Praha na projekty: Humanitární středisko ADCH Praha, Azylový dům Brandýs nad Labem 

pro pomoc matkám s dětmi, Vybudování komunitního centra Harfa Farní charity Vlašim a Charitní 

nemocnice v Ugandě.  

Těšíme se na tříkrálová setkání, protože v některých domech nás již obyvatelé znají a čekají na naše 

koledování a chtějí napsat na dveře domu požehnání K+M+B 2018.  

A co vlastně znamená K+M+B? 

Znamení sestávající ze tří písmen K+M+B, nového letopočtu, a ještě jednoho křížku nad písmenem 

„M“ se píše na horní veřej dveří požehnanou křídou právě na svátek Tří králů. Většinou si všichni 

myslí, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však 

zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná 

tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, 

nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla. 
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