
 

     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. 18.9.2018 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 sbírku bychom opět chtěli uskutečnit 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. 

 

Pozvánka 
 

Pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Říčany nás požádaly o 

zveřejnění pozvánky na  setkání, které se uskuteční dne 17. 9. 2018 v 17:00 v jídelně DPS Senior 

Říčany. Toto setkání bude zaměřeno na informace o možnostech poskytování sociálních a 

zdravotních služeb v domácím prostředí a o dávkách sociální péče. 

 

Petice na podporu manželství  
 

Ráda bych vás informovala o akci organizace Aliance pro rodinu, která připravila petici Na podporu 

manželství s cílem zachovat manželství jako svazek muže a ženy a povýšit ho do ústavního pořádku. 

Během dvou prázdninových měsíců již petici podepsalo více než 33 000 lidí. Je to o deset tisíc více 

než ve srovnatelném období získala petice, která chce toto manželství rozvolnit a takzvaně otevřít 

všem, tedy i osobám stejného pohlaví. Je velmi důležité, aby se o petici dovědělo co nejvíce lidí a 

podepsalo ji. Je nutné nenechat si rozvrátit novými líbivými idejemi manželství jako svazek muže a 

ženy. www.podporamanzelstvi.cz 
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Z Arcidiecézní charity: 

Seminář Konflikt mezi rodiči očima dítěte 
Jsou pro vás velmi zátěžové rodičovské konflikty? Jak působí na dítě, když 

se před ním hádáte? Jak vám jde držet na uzdě své emoce a hněv? Chcete 

společně strávit čas s jinými rodiči, kteří sdílejí podobné obtíže? Potom vás 

srdečně zveme na sebezkušenostní seminář zaměřený na tato témata.  

 

Místo: Poradna Magdala, Renoirova 614/7, Praha 5 Barrandov  

Termín: 11. 9. 2018, 16:00 — 18:00 hodin 

Kategorie: Odborný seminář, Akce pro veřejnost  

 
 

 

Stránku připravila Marie Junková 

Září 2018 

 

http://www.podporamanzelstvi.cz/

