
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Malý koncert s flétnami 
 

Na čtvrtek 26.4.2018 od 16:30 připravuje naše Farní charita v DPS Senior v Říčanech malý koncert 

dětí z flétnové hudební školičky. Koncert má na programu hezké písničky, které vybere paní učitelka 

Waldhegerová a s dětmi je nacvičí. Pak v rámci veřejného vystoupení děti předvedou to, co se skoro 

za celý rok naučily. Veselými písničkami pak vždycky potěší nejen obyvatele Senioru, ale všechny 
návštěvníky koncertu.   

Srdečně zveme všechny, kteří mají rádi dětské koncertování. 
 

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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Z Arcidiecézní charity: 

Doba postní - může váš půst pomoci potřebným? 
 

V dubnu stále ještě trvá doba postní (do Velikonoční neděle) a k postní době 
patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna. Během půstu mají 

(nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Do 

papírové pokladničky neboli postničky, můžete odkládat peníze za požitky, 

které si během půstu odepřete (můžete omezit kouření, alkohol, kávu, 

sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, luxus nebo jiné 
věci, které nejsou pro život nezbytně nutné). Získaný obnos pak můžete 

předat v kterékoliv Charitě (nebo přímo na účet) pro pomoc lidem v nouzi.   

Akce Postní almužna byla zahájena na Popeleční středu, 6. března a potrvá až do konce postu. 

Tato dobrovolná duchovní formace věřících se již koná od roku 2009 z podnětu České biskupské 
konference.  

Postničku si můžete vyzvednout v kontaktní kanceláři Arcidiecézní charity Praha v Londýnské 44 v 

Praze 2 (1. patro) od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin. Více informací získáte na e-mailové adrese 

baros.filip@praha.charita.cz. 
 

Benefiční ples podpořil Českou nemocnici v Ugandě 
 

 

V pátek 1. března se uskutečnil první Společenský 

večer a ples Charity. Benefici v sálu hotelu 

Belvedere v Praze 7.moderoval Vladimír Kořen a 
během večera vystoupil zpěvák Dalibor Janda. 

 

 

 

 
 
Připravila Marie Junková 

Duben 2019 
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