
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 

 

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

Návštěva Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově 
 

Na pátek 17.5.2019 byly členky naší Charity pozvány na vzpomínkovou mši svatou u příležitosti 50 

let od úmrtí Josefa kardinála Berana a tradiční zahradní slavnost v Domově pro seniory kardinála 

Berana. Slavnostní mši svatou celebroval biskupský vikář pro diakonii P. Jan Balík v kapli 

Panny Marie Lurdské v Domově. Z naší Charity jsem se zúčastnila slavnosti pouze já a z farnosti 

paní Pangrácová. Kaple byla zaplněná klienty Domova a pozvanými hosty, všichni si s chutí 

zazpívali a poslechli milé kázání P. Balíka a nakonec byla i májová s litaniemi k P. Marii. 

 
Jak dopadla Humanitární sbírka? 
 

Darované věci jsme sbírali celé úterní odpoledne (14.5.2019), sice byla zima a mračna se honila, ale 

nezmokli jsme a do předsíně kostela jsme uložili plno pytlů a krabic, pro které si přijelo druhý den 

malé nákladní auto. Měla jsem obavy jestli všechno do auta naložíme, ale pan řidič vše dobře složil a 

tak by se tam ještě něco vešlo. Třeba příště bude plné ☺. 

 
Nové zvony pro Velké Popovice 
 

Zvony byly posvěceny o letošních Velikonocích  a 

dne 18. května od 13 hod. se v kostele Panny Marie 

Sněžné uskutečnila slavnostní mše svatá za dárce a 

přispěvatele na nové zvony a za všechny občany 

Velkých Popovic, současně se tyto nové zvony 

poprvé rozezvučely. Ve 14.30 hod. vyšel průvod od 

kostela do Velkopopovického pivovaru, kde byla 

naražena posvěcená várka piva.  

Zvony se zrodily z projektu „Zvony pro Velké 

Popovice“. K projektu, podpořenému nadací Kozel 

lidem, se připojila Obec Velké Popovice, základní 

škola a též lidová škola umění, jednotliví občané 

a rodiny z Velkých Popovic. Celková vybraná částka přesáhla milion korun. 

 
Dobrobazar  v Čestlicích       
  
V neděli 16. června od 9.30 do 15.30 hod. se ve farní zahradě v Čestlicích koná 14. ročník 

Dobrobazaru. Nákupem rozmanitého zboží podpoříte dvě organizace, které se věnují lidem na 

sklonku života a jejich pečujícím osobám – jedná se o Cestu domů a PRO Gaudia.   

Na Dobrobazaru uslyšíte také hudební skupinu Sax & Rhythm, budou soutěže pro děti, dražba, 

najdete zde stánky s občerstvením, kadeřnictví.  

Předměty do prodeje můžete nosit od pondělka 3. do pátku 14. června denně po 18. hod. na faru 

nedaleko kostela v centru obce Čestlice. 

                                                                               
 

Během prázdnin Stránka Farní charity nevychází, a proto si další vydání můžete přečíst až v září.  

Pro čas prázdnin a dovolených přejeme příhodné počasí, hezké zážitky a odpočinek pro všechny 

členy charity i naše příznivce. 
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