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Příprava na Velikonoce 
 

Ve středu 6. března začíná tzv. Popeleční středou čtyřicetidenní postní období, které je přípravou na 

oslavu Velikonoc. V postní době jsou křesťané vyzýváni k obrácení a k pokání, což znamená odvrátit 

se od zla a zaměřit celý svůj život na dobro a lásku, tj. Boha.  Moudrost církve předávaná po staletí 

doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. 

Doba postní je tedy i čas pro charitu a dobré skutky (které bychom však měli konat celý rok, ale doba 

postní je zvlášť příhodná). Můžeme tedy věnovat finanční dar, navštívit někoho nemocného, potěšit 

někoho dárkem, navštívit seniory v Domově důchodců, pomoci rodině s dětmi a jistě vás napadnou 

mnohé další aktivity. 
 

Ukončení sbírky známek 
 

Již několik let jsme sbírali v naší Charitě použité, ale i nové známky, které jsme předávali do 

organizace Misijní banka ubožáků (MBU) panu Baldínskému, jejímu zakladateli.  Známky byly 

zhodnoceny přáteli p. Baldínského v Německu a byly prodávány na filatelistické burze. Peníze se pak 

vrátily do MBU a sloužily pro potřebné hlavně v Africe, kde organizace pracuje ve prospěch rozvoje 

chudých rodin na jihozápadě Tanzánie. 

V letošním roce mi p. Baldínský sdělil, že bohužel prodej těchto použitých známek již „nefrčí“, a že 

je tato sbírka ukončena. Nicméně v Tanzánii organizace pomáhá dál a peníze na provoz se snaží 

získat od drobných dárců a sponzorů. 

Pokud chcete vědět více: http://www.agapembu.eu/  
 

Hospic Knížete Václava hledá zdravotní sestry - 
 

pro domácí hospicovou péči na Říčansku. Činnost lze kombinovat i s jiným úvazkem, je vhodná i pro 

ženy na rodičovské dovolené.  

Více informací hledejte na http://www.hospicknizetevaclava.cz 
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Národní pochod pro život a rodinu 

Praha / sobota / 27. 4. 2019 
Smyslem Pochodu pro život je povzbudit společnost, 

že i dnes lze mít velkou rodinu, kde více dětí 

znamená více bohatství. Zároveň připomíná, že 

v případě nečekaného těhotenství existují lidé, kteří 

jsou připraveni těhotné ženě všestranně pomoci, aby 

se necítila nucena k podstoupení potratu. Nechceme 

společnosti vnutit zákaz potratů, ale nabízet řešení.  

 

Program: 

10:30 Pražský hrad, katedrála  

mše svatá s českými a moravskými biskupy, hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP  

12:00 Klárov - park před stanicí metra Malostranská  

oběd pro přihlášené, Bohemian Pipe Band - skotští dudáci a bubeníci, kejklíř Vojta Vrtek – pro děti,  

mini-přednášky pro mladé, fotografická výstava Svoji - o manželství a rodině  

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy  

na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí se závěrečným programem na Václavském náměstí  

16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy sv. Václava  

 

 

Připravila Marie Junková 

Březen 2019 
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