
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 

 

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

Besídka ke Dni matek 
 

Besídku ke Dni matek v DPS Senior pořádá naše Farní charita ve středu 15.5.2019 od 17 hodin v sále 
jídelny. Hudební program máme opět domluvený s paní učitelkou Javorskou z Hudební školy 

v Říčanech. Pěkné písničky, které zahrají a zazpívají malí hudebníci, maminky i babičky vždycky 

potěší a většinou si je i rády s dětmi zazpívají.  Členky Charity zajistí malý dárek (letos se mohou 

maminky těšit na kapesníčky a něco sladkého).  A také samozřejmě přidáme květinu a od dětí z 
mateřské školky hezká malovaná přáníčka.  

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

chuť se zúčastnit.  

 

Humanitární sbírka 
 

Humanitární sbírku pořádáme dne 14.5.2019 od 12,00 do 17,00 hodin u kostela na Masarykově 

náměstí v Říčanech. 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 shromážděny v předsíni kostela a druhý den ráno budou odvezeny do Prahy-

Vršovic, kde je pracovníci Diakonie přeloží do vagónu a následně dopraví do Broumova k vytřídění a 

dalšímu použití.   

Děkujeme za Vaši pomoc.                                                                                                               
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Z Arcidiecézní charity: 

NADACE AGEL pomáhá v Azylovém domě Gloria maminkám v tísni 

Celkem 46 rodinám, které se ocitly v tísni, pomohli v loňském 

roce pracovníci pražského Azylového domu Gloria. A to rovněž 

díky 600tisícovému příspěvku od NADACE AGEL, která nad 

azylovým domem drží dlouhodobý patronát. Bez těchto 
prostředků by nebylo možné dále zkvalitňovat prostředí 

azylového domu nebo zajistit školní potřeby a léky pro rodiny, 

které se ne vlastním zaviněním ocitly v nouzi.  

Posláním Azylového domu Gloria je péče o matky s dětmi, které 

nemají možnost jiného bydlení a ocitly se tak ve zdánlivě bezvýchodné životní situaci. „V loňském 

roce jsme poskytli útočiště celkem 119 osobám. Výjimkou nejsou bohužel ani ženy s dětmi, které u 

nás nacházejí úkryt před násilníkem. Přicházejí často jen s igelitkou nejnutnějších věcí, které doma 
stačí v rychlosti sbalit,“ popisuje ředitelka Azylového domu Gloria Mgr. Imelda Jana Hrdličková a 

doplňuje, že právě v těchto chvílích, kdy se maminky ocitnou samy zcela bez prostředků, jim ve 

středisku, kromě poskytnutí střechy nad hlavou, pomáhají pokrýt nejnutnější výdaje za potraviny, 

školní potřeby či léky. 

 
Připravila Marie Junková 

Květen 2019 


