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Humanitární sbírka 
 

V úterý 22.5.2018 od 12,00 do 17,00 hodin pořádáme u kostela (fary) na Masarykově náměstí 

v Říčanech humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Jako obvykle můžete přinést oblečení, 

lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky 

s nepoškozeným zipem, použitelné záclony a závěsy, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty 

neztratily), knihy, hračky (nepoškozené a čisté), drobné fungující elektrické spotřebiče do 

domácnosti (vařič, remoska, kávová konvice, žehlička, 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 budou po ukončení sbírky odvezeny do Prahy-Vršovic, kde jsou přeloženy do vagónu 

a následně dopraveny do Broumova k vytřídění a dalšímu použití.   

Děkujeme za Vaši pomoc.   

                        

Besídka ke Dni matek 
 

Besídku ke Dni matek v DPS Senior pořádá naše Farní charita v úterý 22. května od 17 hodin v sále 

jídelny. Hudební program je opět domluvený se ZUŠ Říčany a malé dárky a květiny zajistí členky  

Charity. Děti z mateřské školky Srdíčko namalovaly pro maminky a babičky hezká přáníčka, která 

určitě také potěší.  

Přijďte se také podívat! Na besídku jsou zváni nejen obyvatelky Senioru, ale i všichni ostatní, kdo 

mají chuť se zúčastnit.  

 

Ohlédnutí za koncertem dětí v Senioru 
 

Ve čtvrtek 26.4. proběhl v DPS Senior v 

Říčanech malý koncert dětí z flétnové 

hudební školičky, vedené paní učitelkou 

Waldhegerovou.  

Děti z první a druhé třídy předvedly písničky 

a drobné skladby, které se za skoro celý rok 

naučily. Poslechnout si je přišli nejen 

obyvatelé Senioru, ale i maminky, tatínkové a 

sourozenci. Všem děkujeme za milou a 

příjemnou atmosféru.  

 

 

Pozvánka na pouť na Svatou Horu 
 

Sedmá Národní pouť přátel Likvidace lepry se uskuteční v sobotu 2. června 2018 v Bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Mši sv. v 10 hodin bude celebrovat pater Zbigniew Jan 

Czendlik. Poté se uskuteční přednáška patera Czendlika a seznámení s činností organizace Likvidace 

lepry. 

 

 
 

 
Připravila Marie Junková 
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