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Jak jsme nakládali humanitární sbírku 
 

V úterý 22.5.2018 organizovala naše Charita humanitární sbírku, kterou jsme museli uskladnit do druhého 

dne v předsíni kostela, protože auto Diakonie Broumov mohlo přijet až ve středu. Kostel však musí být 
v provozu a tak bylo nutné, aby bylo vše opravdu druhý den odvezeno. Ve středu to bylo napínavé, protože 

během dopoledne auto stále nejelo, jak bylo domluveno.  Po telefonickém dotazu u řidiče auta jsem zjistila, 

že přijede až ve 13 hodin. Naštěstí byl přesný a ve 13 hodin bylo auto přistaveno. Uviděli jsme však další 

problém - auto bylo docela malé a darovaných věcí bylo opravdu hodně. Všichni jsme si mysleli, že se 
sbírka do auta nevejde, řidič dokonce říkal, že by muselo být auto nafukovací., aby se tam vše vešlo. 

Nicméně jsme začali nakládat a já se v duchu modlila, aby vše dobře dopadlo. Když zbývalo naložit ještě 

asi 15 pytlů, řekl P. Konstantin, že jde pro své auto, naložíme to k němu a on pojede za náklaďáčkem do 

Vršovic ke složení. Než přijel s autem, podařilo se nám naložit ještě další pytle a už  zbývalo jen 5 

menších, ale auto už bylo nacpané a horko těžko zavřené. Co teď? S pěti pytli hnát pana faráře do Prahy, to 
by nebylo moc ekonomické, ale nechtěli jsme ani nechat pytle v kostele ani na faře. Nakonec napadlo 

závozníka, že bude řídit a hubený řidič si sedne na jeho místo a dá si pod nohy a kolem sebe zbývající 

pytle. A povedlo se! Kabinka se zavřela a nacpané auto mohlo odjet. Asi nám opravdu Pán Bůh pomohl 

auto nafouknout, jinak si to neumím vysvětlit. Bohu díky za to! 
 

Dobrobazar v Čestlicích 
 

Zveme vás na nedělní program Dobrobazaru v Čestlicích dne 17. 6. 2018 od 9:30 do 16 hodin, který 
probíhá na farní zahradě. Hraje zde živá hudba, můžete se občerstvit, pobavit, koupit si něco v bazárku, 

děti si mají kde hrát…. 

Více informací o spolku, který podporuje neziskové organizace, které se starají v domácím prostředí o lidi 

na sklonku života, naleznete na www.cestlice.farnost.cz/stranka/dobrobazar-1.  
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Z ADCH Praha: 
 

Pouť na křídlech pomoci 
Arcidiecézní Pouť na křídlech pomoci se uskuteční v sobotu dne 16. června 2018 na Svaté Hoře od 10 do 

15 hodin. V 11 hodin bude sloužit pan kardinál Dominik Duka mši sv. s udílením svátosti nemocných.  Při 
této pouti chtějí charitní pracovníci společně poděkovat za dary, které skrze službu druhým dostávají a 

vyprosit si sílu do dalších dnů služby. Současně jsou zváni ti, kteří pomoc potřebují, kteří jakkoliv strádají 

(nemocní, staří, opuštění, bez domova, chudí…). Především jim je třeba vyprosit útěchu, pomoc a 

požehnání. Po mši sv. se uskuteční přednáška Mons.Aleše Opatrného.  

 
Vzpomínka na Josefa kardinála Berana a zahradní slavnost 

 
V pátek 8.6.2018 od 14 hodin bude sloužena slavnostní mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Mukařově. Celebruje arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka. Po mši sv. se uskuteční setkání 

charitních pracovníků v zahradě nedalekého charitního Domova pro seniory. 

 
 

 

Během prázdnin Stránka Farní charity nevychází, a proto si další vydání můžete přečíst až v září.  Pro čas 
prázdnin a dovolených přejeme krásné počasí, hezké zážitky a odpočinek pro všechny členy charity i naše 

příznivce. 

 
Připravila Marie Junková 

Červen 2018 
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